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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Пловдивският  университет ”Паисий Хилендарски” наследява десетилетни 

традиции в града, поставени от Полувисшия институт за прогимназиални учители и 

Държавния университет (с агрономо-лесовъдски и медицински факултет). Истинското 

му начало е положено с Указ на МНП от 1 юли 1961 г. за откриване на Висш 

педагогически институт за подготовка на учители по математика, физика, химия и 

биология., а административната и учебната дейност са организирани в общ 

Природонаучен факултет. През 1972 г. Висшият педагогически институт се 

преобразува в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Обособяват се 

отделните факултети: Математически – от 1970 г., Физически – от 1974 г. и Химико-

биологически - от 1974 г. През 1973 г. се откриват филологическите специалности, 

структурирани първоначално във Физическия факултет. Година по-рано е създадена  

катедра “Педагогика, психология и методика на обучението”. Така се зараждат 

хуманитарни и педагогически традиции, върху чиято основа вече може да се изгради 

нещо ново. През есента на 1984 год. в Пловдивския университет “Паисий 

Хилендарски” се разкриват специалности “Предучилищна педагогика” и “Начална 

училищна педагогика”/Постановление на Министерски съвет от 1984 година/. Тези 

специалности дават основание за създаване на нов факултет, който става Педагого-

филологически. 

От Педагого-филологическия факултет през 1990 г. се отделят 

филологическите специалности и се конструира нов Педагогически факултет. 

Факултетът бързо укрепва и нараства. След първите специалности – ПУП и НУП, 

започват да се появяват и нови. През 1992/93 учебна година е открита “хибридната” 

специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. През учебната 1995/96 

год. Педагогическият факултет се разширява с нови три специалности: “Специална 

педагогика”, “Социална педагогика” и “Физическо възпитание”. От 1995/1996 г. до 

1998/1999 г. се провежда обучението само на един випуск от специалностите: 

“Социални дейности” и “Административен и здравен мениджмънт”. През 1997/98 

учебна година са открити още три специалности: “Предучилищна педагогика и чужд 

език”, “Начална училищна педагогика и чужд език”, /които заменят предишните ПУП и 

НУП/, и “Педагогика”. Във всички тези специалности се получава образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. Стартират и  магистърски програми като 

интересът към всички тях е голям. През 2002 г. е открита магистърска програма 

“Приложна социална психология”, а през 2003 г. магистърска програма “Училищна 

психология”. През следващите години стартират и магистърските програми 

“Психология на управлението” и “Психология на социалните дейности”.  

През учебната 2002/2003 г. е разкрита и магистърската програма по 

“Образователен мениджмънт”. От учебната 2003/2004 г. стартира нова 

междууниверситетска магистърска програма по мениджмънт на образованието. Тази 

програма е резултат от Българо-холандски проект на тема  „Трансформация на  

управлението на образованието в Република България” – финансиран от 

международната програма „МАТРА”, осъществен с екип на Холандското училище по 

образователен мениджмънт към Амстердамския университет (NSO) съвместно с 

междуниверситетски  екип на пет български държавни университета: СУ “Св. К. 

Охридски”, ПУ “П. Хилендарски”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,  ШУ “Еп. К. 

Преславски” и ЮЗУ “Н. Рилски”. Магистърската програма получава и международна 

валидизация от Международната акредитационна комисия в състав: проф. Реймънд 

Болам (Факултет по социални науки, Университет в Кардиф, Уелс), проф. Бил 

Мълфорд, (Факултет по образователни науки, Тасманийски университет, Австралия), 
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проф. Чарлс Ф. Уебър, (Факултет по образователни науки, Университет в Калгари, 

Канада). 

През 2006 година Педагогическият факултет получава програмна акредитация 

по Професионално  направление  1.1. “Теория и управление на образованието” за ОКС 

“магистър” по “Образователен мениджмънт” с обща оценка по критериите - „добра” за 

срок от 6 години, на базата на  решение на Постоянната комисия по педагогически 

науки музикално и танцово изкуство към НАОА от заседание, проведено 26.10.2006 

година /Протокол № 23/ .През следващите години в резултат от изтичане на договора 

на междууниверситетската  програма и изпълнение на прeпоръкитe, направени от ПК 

по Педагогически науки при програмната акредитация, магистърскaта програма по 

Образователен мениджмънт се развива като една от постоянно действащите и  търсени 

програми в рамките на Педагогически факултет. 

На заседание проведено на 17.12.2012 година /Протокол № 7/ Постоянната 

комисия по педагогически науки към НАОА взема решение и дава програмна 

акредитация на Професионално  направление  1.1. “Теория и управление на 

образованието” за ОКС “магистър” по “Образователен мениджмънт” в Педагогически 

факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”с обща оценка 9,40 за срок 

от 6 години до 2018 .Структурата на Пловдивския университет е в съответствие с 

изискванията на ЗВО. Дейността на Педагогическия факултет се определя от 

Правилника за дейността на ПУ и от Правилника за дейността на ПФ на ПУ. 

През 2017 година във връзка с приключила процедура на НАОА за 

следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 1.1. Теория 

и управление на образованието Акредитационният съвет взема решение / на свое засе-

дание от 06.04.2017 г./ да утвърди доклада на ПК по САНК във връзка с процедурата и 

констатира констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” е 

изпълнил препоръка № 3, изпълнява препоръка № 2 и частично изпълнява препоръка № 

1, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 

17.12.2012 г. (протокол № 7). 

На базата на решение на Академичния съвет и в съответствие с чл. 81. (2) , б) 

на ЗВО, Ректорът на Пловдивския университет депозира пред НАОА Доклад 

самооценка за програмна акредитация на професионално направление “Теория и 

управление на образованието” към Педагогическия факултет. На основата на 

традициите и актуалното състояние на образователната дейност, Факултетният съвет на 

Педагогическия факултет реши в Доклада за самооценка да се включи: 

1. Образователно-квалификационна степен  “МАГИСТЪР” по специалност 

“Образователен мениджмънт” (задочно обучение)  

На основание Заповед на Декана на ПФ, Докладът-самооценка за програмна 

акредитация на професионално направление “Теория и управление на 

образованието” е подготвен от комисия в състав:  

1. Председател: проф.дпн Пламен Радев 

Членове:    
2. проф. д-р  Галин Цоков 

3. доц. д-р Албена Александрова 

4. гл. ас. д-р Хилда Терлемизян 

5. гл. ас. д-р Николинка Атанасова 

 

Документацията по оценяваните ОКС и Докладът като цяло, в съответствие с 

изискванията на ЗВО и Критериите на НОАО за акредитация на професионално 

направление, са обсъдени и приети на съответните равнища: 
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 Учебната документация на специалност “Образователен мениджмънт”  е приета 

на катедрени съвети  на катедри във ПФ. 

 Докладът за програмна акредитация на професионално направление “Теория и 

управление на образованието” е одобрен от Факултетния съвет на ПФ 

Докладът за програмна акредитация на професионално направление “Теория и 

управление на образованието” е утвърден от Академичния съвет на  ПУ  

 Автобиографиите на академичния състав в професионално направление 

“Теория и управление на образованието” са разработени по европейски 

изисквания и са качени на сайта на факултета. 

Докладът-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 

“Теория и управление на образованието” към Педагогическия факултет на ПУ е 

разработен в съответствие със:  

 Закона за висше образованиe; 

 Закона за развитието на академичния състав в Република България.; 

 Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационни степени "бакалавър", "магистър" и 

"специалист" (ДВ, бр. 76/2002 г.).  

 Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във 

висшите училища (ДВ, бр. 89/2004 г.).  

 Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления (ДВ, бр. 64 / 2002 г., стр. 11).; 

В предложения доклад са отчетени съвременните изисквания и акценти в 

развитието на образователните системи на страните от Европейския съюз и на ECST. 

Въвеждането и прилагането на кредитната система позволява по-гъвкава подготовка на 

студентите по оценяваните ОКС в Педагогическия факултет на Пловдивския 

университет.  

Гаранция за качеството на образованието в професионално направление 

“Теория и управление на образованието” е съвременното равнище на разработената 

учебна документация, квалификацията на преподавателския състав, 

вътрешноуниверситетската нормативна документация, изградената системата за 

управление на образованието и научноизследователската (художествено-творческата) 

дейност, установените договорни отношения с наши и чужди институции и 

организации, материално-техническата и информационна база. 
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Стандарт ESG 1. ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО  

 

Политиката за осигуряване на качеството е част от стратегическото управление на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) и е от голямо значение за 

утвърждаването на Университета като образователна, изследователска и културна 

институция с национална значимост. Политиката за качеството в ПУ се следва чрез 

работата на множество структури, изпълнение на редица добре регламентирани 

процеси и процедури, вкл. с участието на външни заинтересовани страни. Налични са 

ефективно функциониращи структури по прилагане на вътрешната система по 

качеството. Работата им се основава на общоуниверситетски стандарти за работа – 

политики, процедури и правила. 

Обучението в професионално направление 1.1. “ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО” ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО “ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” което се 

обезпечава и администрира от Педагогическия факултет на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“, съответства на Стратегията за развитие на ПУ „Паисий 
Хилендарски“  и отговаря на изискванията, посочени в университетската  Система за 

осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния 

продукт  [Система за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на 
обучението и на образователния продукт], функционирането на която е 

регламентирано в Правилника за устройството и дейността на университета 

[Правилник за устройството и дейността на ПУ], публикуван на официалния сайт на 
университета. 

На университетско равнище действа Университетска комисия по оценяване и 

акредитация [Университетска комисия по оценяване и акредитация], която носи пряка 

отговорност за изпълнението на политиките за качество. Комисията въвежда  критерии, 

правила и регламенти, които регулират различни страни на учебния процес и формира 

становища за качеството на обучение и академичния състав.    

В рамките на Университета е разработена автоматизираната система за 

оценяване и акредитация - КОМПАС. Нейната цел е поддържане на актуална 

информация за законовата и нормативната база на Пловдивския университет и 

информационно, и компютърно моделиране на методики и процедури за осигуряване и 

поддържане на качеството на науката в Пловдивския университет http://compass.uni-

plovdiv.bg/.  

Цялостната организация за управление на качеството на учебния процес и 

преподавателската дейност се основава на следните нормативни актове и 

организационни разпоредби: Закон за висшето образование (ЗВО), Закон за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), [Правилник за прилагане на 

ЗРАСРБ]; Правилник за развитието на академичния състав на ПУ (ПРАСПУ), 

Правилник за атестиране на академичния състав при ПУ (ПААСПУ); [Европейска 

харта на учените];  [Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското 

пространство за висше образование (ESG)];  

 

1.1. При извършване на обучение в професионалните направления на 

Педагогическия факултет се поддържа и развива политика за осигуряване 

на качеството, която се оповестява и е част от стратегическото управление 

на висшето училище. 

 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_uni/stratPU_2011_-_2020__19.12.2011.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_uni/stratPU_2011_-_2020__19.12.2011.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16541590481281406735.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16541590481281406735.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
https://uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1064/
http://compass-ok.com/
http://compass.uni-plovdiv.bg/
http://compass.uni-plovdiv.bg/
http://lex.bg/laws/ldoc/2133647361
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/zkn_acad_sastav.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/zkn_acad_sastav.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/434194110815084822.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/434194110815084822.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pravilnici/praspu.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/old_site/564.doc
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/2106705881510986399.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/2106705881510986399.pdf
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Педагогическият факултет следва изградената от ПУ система за наблюдение, 

оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение, 

функционирането на която е регламентирано чрез редица документи, публикувани на 

официалния сайт на университета. Осигурен е свободен достъп до всички програмни 

документи на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на 

обучението и на академичния състав. 

В Педагогическия факултет са изградени Kомисия по качеството, Kомисия по 

атестирането, Kомисия по актуализиране на учебните планове, които осигуряват 

функционирането на  Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и 

усъвършенстване на качеството на обучението във факултета.[Система качество ПФ], 

Основни цели на Системата за качеството в ПФ са:  

 Подобряване на качеството на обучението на студентите.  

 Осигуряване на информация за равнището на това качество.  

 Създаване на гаранции, че качеството отговаря на изискванията на 

потребителите на кадри.  

 Параметрите за оценка на качеството са: 

 реализация на студентите 

 разширяване на връзките между обучението и практиката в реални условия 

 акредитационен и следакредитационен контрол 

 реализиран прием и капацитет 

 научно  израстване на преподавателския състав 

 научни публикации 

 участие в университетски, национални и международни.научни проекти  

   

Публично са оповестени и Специфичните изисквания на факултета по 

процедурите за развитие на академичния състав. Резултатите, свързани с управлението 

на качеството на образованието се огласяват периодично. За тази цел се използват 

информационните табла на Педагогическия факултет, на катедрите, на Центъра по 

образователен мениджмънт, на инспекторите от Учебен отдел. Предоставя се 

постоянна информация на web сайта на Университета и Факултета. По този начин 

заинтересованите групи могат да се запознаят със системно актуализираната и 

публикувана там информация – събития, документи с представяне на целите, задачите, 

функциите, структурата и съдържателните изисквания на системата за оценяване и 

поддържане на качеството на обучение и на академичния състав. Всички важни 

решения на ПФ се публикуват в обновения сайт [Страница на Педагогически 

факултет], /https://uni-plovdiv.bg/; https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39. В сайта са 

публикувани: съставът на деканското ръководство, катедри и преподавателски състав, 

учебни разписания и графици за изпитни сесии, информация за програми от различните 

ОКС, центрове, документи на ПФ, текущи проекти и др. 

Информация за дейността на професионално направление Теория и управление 

на образованието за ОКС магистър по образователен мениджмънт (учебен план, 

преподавателски състав, актуални събития и пр.) може да се намери в сайта на 

университета и факултета. Достъпни до студентите информационни източници относно 

предлаганите от ВУ обучения и възможности за развитие са налични и в ежегодният 

Кандидат-студентски справочник за магистърски програми.  

Интензивно се използват интернет форуми, блогове, фейсбук групи и събития на 

специалности за сътрудничество между студенти, преподавателски състав и 

администрация. Чрез тях се създава широко дискусионно поле по проблемите на 

обучението. За връзка на заинтересованите групи с Комисията по качеството към ПФ са 

посочени e-mail адреси. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17170783831812788079.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/requirements.php
http://procedures.uni-plovdiv.bg/requirements.php
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39
https://uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39


8 
 

Студентите участват в наблюдението на вътрешната система за оценяване и 

поддържане качеството на обучението чрез представителите си в различни структурни 

звена на Университета и на Педагогически факултет.  

Докладите от провежданите анкети със студентите се обсъждат на катедрени, 

декански и факултетни съвети.  

Освен това академичния състав работи в тясна връзка с работодателите, като 

взема предвид мнението им за осъществяването на по-специализирано и профилирано 

обучение, съответстващо на променящите се изискванията на пазара на труда. Създаден 

e Обществен съвет  към ПФ, в който са включени потребитeли на кадри – 

представители на МОН и РУО, директори на училища и работодателски организации в 

системата на средно образование. Чрез Общественият съвет се осигурява ефективен 

мониторинг на академичната и административната дейности всеки семестър 

включително и по отношение на разглежданата докторска програма. На проведеното 

заседание се оценява ефективността на предприетите организационно-управленски 

действия за подобряване на качеството на обучение в ПФ и се правят предложения за 

приемане на адекватни мерки по отношение на практическата подготовка на студентите 

и докторанти на ПФ (Правилник на Обществения съвет.https://uni-

plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf). 

Проведени са семинари: март, 2016г. с базови учители и директори на училища и 

детски градини;  през лятото на 2017 година с директори на училища и детски градини 

на които се дискутира подготовката на студенти и докторанти  от ПФ. 

Проведено е през 2016 г. анкетно проучване  сред работодателите (директори на детски 

градини и училища) за мнението им относно професионалната подготовка на 

студентите и докторантите на ПФ  

 

1.1.1. ВУ организира обучението в професионалното направление в избрани ОКС 

и форми на обучение в съответствие със своята мисия, цели и задачи. 

 

Основа на образователната и научно-изследователска работа в професионално 

направление Теория и управление на образованието за ОКС магистър по образователен 

мениджмънт са стратегическите решения на университетско и факултетно равнище, 

представени в съответните им документи – мисия, визия, цели и стратегия за развитие 

на Пловдивския университет и Педагогическия факултет /https://uni-plovdiv.bg/; 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39 

Обучението е организирано така, че да отразява принципите на 

университетската идея за  критическо обновяване и предаване на научни, културни и 

исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение. 

Целият образователен процес се разгръща в посока към утвърждаване на съзнание за 

национална идентичност и развитие на образователния, научния, културния и 

икономическия потенциал на България в интерес и полза на хората и обществото.  

Сред образователните приоритети в професионалното направление са и четирите 

общи за ЕС цели на образованието: да подготви студентите за активно гражданство и за 

бъдещата им успешна професионална реализация; да подкрепи личностното им 

развитие; да създаде широка основа от най-нови знания, да стимули ра научните 

изследвания и иновации. 

  Основен принцип при разработването на учебната документация в 

професионално направление Теория и управление на образованието за ОКС магистър 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf
https://uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39
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по образователен мениджмънт, е обвързването на мисията, целите и задачите на 

специалността и преподавателския екип с учебно съдържание, отговарящо на духа на 

класическото университетско образование, съчетано с поглед върху потребностите на 

конкурентната пазарна среда. Усилията на целия академичен състав са насочени към 

утвърждаване на  висок обществен престиж на специалността Образователен 

мениджмънт, към нейната диференциация и разпознаваемост в българската 

образователна общност, чрез провеждане на иновативно обучение с високо качество и 

чрез активно участие на пазара на труда. Доказателство за това е високата оценка 

/първо място/ на професионалното направление Теория и управление на образованието 

в стандартизираната класация „Комплексна оценка” в рейтинговата система на висшите 

училища в България за 2016 г. 

За постигането на тези цели, които са в пълно съответствие с мисията и задачите 

на ПУ, през учебната 2017/2018 година влезе в сила  нов учебен план на специалността. 

Той е  разработен след многократно задълбочени анализи на пазара на труда в сферата 

на образованието  и проучвания на мнението на студенти, работодатели и потребители 

на кадри. Този учебен план  позволява прибавяне на нови специфични компетентности 

към професионалния профил на бъдещите специалисти по управление на 

образованието, насочени към актуалните изисквания в управлението на 

образователните институции и проблемите в училището. Доказателство за това са 

дисциплините: „Превенция на ранното отпадане на учениците от училище”, 

„Възпитаване в толерантност и справяне с агресията в училище”, „Целодневна 

организация на учебния ден”, „Портфолио на учителя”, „Менторство на новоназначени 

учители”. 

1.1.2. Цялостната дейност на професионалните направления във Педагогическия 

факултет е подчинена на институционалната система за качество, без да се 

пренебрегва спецификата им. 

 

Целите на Системата по качеството в Педагогическия факултет произтичат от 

заложените желани крайни резултати в университетската Система за качество. Целите 

са общи, но осъществени по свой път, съобразно спецификите на факултета и на 

отделните специалности в него. 

Преценката за състоянието на качеството и ефективността на обучението в ПФ 

се осъществява чрез външни и вътрешни одити.  

Вътрешната самооценка се базира на анализ на учебната документация и 

данни от преподавателите, анализ на обективни данни за резултатите от обучението, 

реализацията на завършилите, атестация на преподавателите и т.н. 

Основен орган за реализиране на Системата по качеството е Комисията за 

управление и контрол на качеството. Комисията работи в съответствие със своята 

Програма за повишаване на качеството на обучение.   Тя извършва мониторинг и 

оценка на състоянието, проблемите и постиженията на учебния процес по 

индикаторите на Критериалната система за програмна акредитация на 

професионални направления и специалности от регулираните професии на НАОА. 

Основните й функции са неадминистративни, методически, консултантски и 

контролни. Съставът на комисията се избира на Факултетен съвет [Сьстав на комисията 

по качеството ] и включва по един представител от всяка катедра, а също и 

представител на Студентският съвет.  

Комисията по качеството осъществява непрекъснат контрол върху 

образователния процес. Комисията по качеството в Педагогическия факултет 

периодично оценява процеса на обучение и публично оповестява своите доклади. 

http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/15719911781319838264.doc
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/3810378861004154146.doc
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/3810378861004154146.doc
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Резултатите от работата се огласяват на Декански съвет и на Факултетен съвет.  При 

необходимост те се обсъждат и по катедри.  

Факултетният съвет сформира освен Комисията по качеството  и други структурни 

звена, които контролират качеството на обучението, а именно: Комисия по 

атестирането, Комисия по актуализиране на учебните планове, Консултативна комисия 

във връзка с РАС, Етична комисия. Поради спецификата на ПФ в него функционират  и 

Комисии по акредитацията, които събират, обработват и систематизират 

информацията, свързана с Факултетният съвет.  

Факултетният съвет:  

 обсъжда състоянието и приема препоръките за подобряване на качеството на 

обучение, направени от Комисията по качеството; 

 обсъжда и утвърждава учебните планове и учебните програми, по които се 

провежда обучението във всички направления и специалности от ОКС 

бакалавър, магистър и доктор; 

 обсъжда и утвърждава промените, отнасящи се към актуализацията на учебните 

планове; 

 утвърждава участието на висококвалифицирани хонорувани преподаватели от 

други ВУ и академични звена.  
Административен контрол върху състоянието и качеството на образователния процес 

се извършва от заместник-декана по учебната дейност, ръководителите на катедри и 

комисията по качеството. Постигането на целите, свързани с качеството на 

образователния продукт се контролира от Деканското ръководство, ръководителите 

на катедри и катедрените съвети.  

Катедрените съвети са с големи пълномощия в управлението на качеството. Те 

подпомагат, предлагат и провеждат дейности по изпълнение на решенията, свързани с 

прилагане на системата за качеството. Катедрените съвети: 

 предлагат и провеждат дейности, свързани с прилагането на Системата по 

качество;  

 отговарят за качеството на учебните планове и учебните програми на 

специалностите, които администрират; обсъждат предложения за нови учебни 

планове и програми, предлагат актуализация на вече утвърдените; 

 създават условия и организират провеждането на държавни изпити и защити на 

дипломни работи; организират и провеждат вътрешни защити на докторанти; 

 отговарят за организацията на обучението на докторантите и изпълнението на 

техните индивидуални планове; 

 следят за спазването на графика на учебния процес;  

 контролират изпълнението на индивидуалните планове на преподавателите и 

редовното попълване на въведените материални книги; 

 периодично анализират научно-изследователската и преподавателската работа 

на членовете на катедрата във връзка с тяхното атестиране;  

 контролират състоянието на материалната база за обучение и 

научноизследователска дейност; 

 анализират осигуреността на учебния процес с учебници и учебни материали, 

предлагат пред ФС подготвянето на нови такива. 

Други структурни звена, които контролират качеството на обучението в ПФ са: 

Комисия по атестирането, Комисии по актуализиране на учебните планове, 

Консултативна комисия във връзка с РАС, Етична комисия, работещи в тясно 

сътрудничество с катедрите и факултетното ръководство. Поради спецификата на ПФ 

към факултета функционират отделни Комисии по акредитация (състоящи се от 
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представители на всички катедри към Факултета в различните направления), които 

събират, обработват и систематизират информацията, свързана с изпълнение на 

националните критерии за акредитация на ВУ и професионалните направления и 

обобщаването й в доклад-самооценка. Те подготвят и предлагат за обсъждане и 

гласуване на ФС изисквания пакет от документи съобразно стандартите на НАОА. 

Комисията за постакредитационен контрол следи за изпълнението на процедурата 

по САНК и постоянното прилагане на стандартите за постигане на високо качество в 

обучението.  

 

Комисията по атестацията периодично оценява приноса на всеки преподавател в 

учебната, научно-изследователската, административната и други дейности във 

факултета и университета. Процедурата по атестиране се извършва в съответствие с 

[Правилник за атестиране на академичния състав при ПУ "Паисий Хилендарски"], като 

се прилагат специфични изисквания към хабилитирания и нехабилитирания 

преподавателски състав, отразени в Атестационни карти [Атестационна карта за 
хабилитирани преподаватели]; [Атестационна карта за нехабилитирани 
преподаватели]. Комисията по атестация планира заедно със звено Човешки ресурси 

оценка на активността на преподавателския състав.  

 

Работата във ПФ се основава на общоуниверситетски правила и процедури: 

[Стандартизиране на учебна документация]; [Учебни процедури] и др., но във 

факултета са изработени и се прилагат специфични изисквания при развитието на 

преподавателския състав. В Педагогическия факултет са приети Основни изисквания 

и критерии за разработване, защита и оценяване на дипломни работи от студенти 

за ОКС “бакалавър” и “магистър”.  [Основни изисквания и критерии за разработване, 
защита и оценяване на дипломни работи от студенти от Педагогическия факултет]. 

Разработени са Критерии за оценяване при писмено семестриално изпитване 

[Критерии за оценяване на писмено изпитване].  
     В Педагогическия факултет са приети и Правилник за организиране и 

осъществяване на научноизследователска и художественотворческа дейност 

[Правилник НИД и ХТД], Правилник за поддържане на професионалното равнище 

на НИД и научната продукция на студентите и докторантите [Правилник за 

поддържане на професионалното равнище]. Обучението във факултета се осъществява 

с оглед на приетата Факултетна система за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите на студентите от Педагогически факултет [Факултетна система за 

оценяване знанията, уменията и компетентностите на студентите от Педагогическия 

факултет към ПУ]. Чрез нея студентите имат ясна представа за нормативната уредба на 

учебния процес, либерализацията на обучението, за стойностно ориентирано обучение 

и за качество на образованието. С нея се регламентират ясни, строги и прозрачни 

правила за оценяване и контрол както на студентите, така и на качеството на 

преподаване и присъждането на кредити.  

 

Уточнени са формите и методи на обучение; извънаудиторната заетост на студентите; 

организацията на обучението по учебните дисциплини – за аудиторна и 

извънаудиторна заетост. Разработени са принципите на оценяване по учебните 

дисциплини; съдържанието на условните единици за написване на реферати и за 

съставяне на други творчески самостоятелни теми. Дадени са указания за разработки по 

учебната дисциплина.  

http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/395108/Pravilnik_atestirane.pdf/f696f9dc-6b9d-4832-9f02-99e1112436c8
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/395108/atestacionna.pdf/d2a9a969-ea9b-45e6-aeab-366e2b777242
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/395108/atestacionna.pdf/d2a9a969-ea9b-45e6-aeab-366e2b777242
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/395108/atestacionna-1.pdf/d297ba53-9a60-488d-aa99-f1131592b00f
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/395108/atestacionna-1.pdf/d297ba53-9a60-488d-aa99-f1131592b00f
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/466/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1177/
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/13286651541175683223.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/13286651541175683223.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1526059630136087446.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/8898285031363634017.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/907785849212295892.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/907785849212295892.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/5903000932006949065.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/5903000932006949065.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/5903000932006949065.pdf
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Изпълнението на приетите правила се отчита системно. В обобщен вид тези отчети се 

съдържат както в отчетите на ръководителите на катедри, така и в отчета на деканското 

ръководство.  

Основен източник на информация за оценките от външните одити на 

качеството на образователния процес са и препоръките от експертните групи на НАОА. 

Те разкриват нова перспектива към проблемите и дават насока за нови решения на 

преподавателския състав. По препоръките се реализират съответни действия, търсят се 

и се отчитат резултати. В сайта на факултета са публикувани документите от 

акредитациите и следакредитационния контрол на НАОА по професионални 

направления и специалности. 

Един от основните елементи на външната оценка е също приоритет на 

Комисията за управление и контрол на качеството. Тя осъществява периодични 

анонимни анкетни проучвания сред студенти, преподаватели и работодатели за 

оценяване на качеството на обучение във факултета, обсъжда резултатите и информира 

за тях Факултетния съвет. Разработен е подходящ инструментариум за оценяване на 

качеството на образованието. Анкетните карти се актуализират периодично [Анкетна 

карта 1]; [Анкетна карта 2]; [Анкетна карта 3]; [Анкетна карта 3-2]; [Анкетна карта 4];  

[Анкетна карта работодатели]. Анкетната дейност на Комисията по качеството има като 

резултат и демократизирането на процеса на обучение чрез влиянието  на резултатите 

от студентската оценка на качеството на обучението върху образователните програми. 

   Със завършилите студенти  от магистърска програма  „Образователен 

мениджмънт” за периода 2013 -2016 г. е проведено проучване  на тяхното  мнение за 

обучението им в Педагогическия факултет. Анкетни карти за периода са попълнили 

81 студенти. Анализът на резултатите показва, че близо 97%  от анкетираните са дали 

отлична или много добра оценка за удовлетвореността си. По-голяма част от 

завършилите магистри (60,5%) са оценили Педагогическия факултет с отлична оценка, 

а 37% са дали много добра оценка. Само 1,2% са дали добра и средна оценка. 

 
 

 

Доказателство за конкурентоспособността на завършилите студенти е, че 

повечето от тях имат желаната реализация. Повечето от магистрите работят като 

учители в детски градини (54,3%). Голяма част са учители в основни и средни училища 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/14368467741145115520.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/9555037601159588436.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1398273607988041962.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/18597595261283349270.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/2595127912046671055.pdf
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(28,4%). Като начални учители работят 8,6%. Директори на училища и детски градини 

са 6,2%. Едва 2,5% от завършилите работят извън сферата на образованието.  

Анализ на анкета за завършили магистри от Образователен мениджмънт 

 

Анкетно проучване сред обучаваните в специалността „Образователен мениджмънт“ 

студенти е проведено в периода 2014,2015,2016 за тяхната удовлетвореност от 

административното обслужване.  Анализът на данните сочи повишаване на процента 

на напълно удовлетворените от услугите на администрацията магистри (72%/2014; 

80%/2015 и 83%/2016). Обобщеният анализ на данните от анкетата сочи постепенна 

нарастваща удовлетвореност от качеството на административните услуги, 

предоставяни от административните служители към катедрата (Прилож.1.1.) 

 Подобряването на административното обслужване е свързано и с организирането на 

дежурства през съботите /през които студентите имат аудиторни занятия/ на Учебен 

отдел, както и на директора на програмата и административния секретар на Катедрата. 

През тези дни канцелариите са достъпни за студентите. Издават се академични справки, 

уверения, служебни бележки и др., в съответствие с нормативните документи 

(Приложение 1.2)  

В същата насока през 2014 г. е проведен обучителен семинар на административния 

състав на факултета на тема „Повишаване на качеството и ефективността на 

административните услуги за студентите от Педагогическия факултет” 

(Приложение1.3.)   

За подобряване на качеството на обучение на студентите –магистри по Образователен 

мениджмънт са създадени и се поддържат специализирани групи в социални мрежи на 
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отделни курсове от магистърската програма https://www.facebook.com/groups 

239251802800761/?fref=ts; https://www.facebook.com/groups/204556859555612/?fref=ts;; 
https://www.facebook.com/groups/507034116023315/?fref=ts  

Трябва да се подчертае, че ръководството на специалността разширява 

анкетирането, търси непрекъснато нови източници на външно оценяване, споделяйки 

разбирането, че качеството на образователния продукт най-надеждно може да бъде 

проверено и оценено в публичното негово представяне. Сериозна външна оценка 

например представлява  мнението/отзивите  от преподаватели в други висши училища, 

експерти в професионалното направление. (Прилож.1.4.)  

В заключение може да се направи извода, че: 

Цялостната дейност в професионалното направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за ОКС магистър по образователен мениджмънт е подчинена на 

институционната система за качество и включва съответни функции и механизми за 

гарантиране на: 

 съответствие между обявената мисия и образователни цели на Университета 

между публикуваните в квалификационните характеристики знания, умения и 

компетенции по всяка образователна програма, от една страна, и реалното им 

постигане 

 баланс между академичното и пазарното качество на образователния продукт 

 прозрачност на дейността и възможност за обективна оценка на качеството на 

обучението и образователния продукт както за студентите, така и за 

обществеността, партньорите и националните, и международните институции 

 система за контрол и оценка, която стимулира преподавателите и структурите 

към съзнателно, постоянно развитие и отговорност за качеството на обучението 

и образователния продукт 

 създаване и поддържане на база от обективни данни, които да служат за 

ефективното управление и постоянно повишаване качеството на образователния 

продукт от оторизираните органи. 

 

1.1.3. ВУ изгражда и прилага политика за осъществяване взаимовръзката между 

научните изследвания и обучението в рамките на националния и 

институционалния контекст. 

 

В съответствие със стратегическите документи ПФ се утвърждава като водещ 

център на национално равнище в подготовката на конкурентоспособни 

висококвалифицирани, аналитично мислещи и креативни специалисти.  

В Пловдивския университет са създадени условия за разпространяване на 

резултатите от научноизследователската и художественотворческата дейности, като 

най-често прилаганите практики са: 

 организиране на научни форуми (семинари, конференции, симпозиуми) от 

основните звена; 

 финансиране участието на преподаватели в научни форуми в страната и в 

чужбина; 

 финансиране издаването на Научни трудове на Пловдивския университет:  

 периодично издаване на специализирани сборници, публикации в периодични 

издания. 

 

https://www.facebook.com/groups
https://www.facebook.com/groups/204556859555612/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/507034116023315/?fref=ts
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Обвързването на изследователската работа на преподавателите с обучението е 

естествен процес  на   приложение на научните изследвания в преподаването.  В 

организационен план тази дейност следва установените правила на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. Особено внимание се обръща на възможностите за участие на 

студентите в научни и научно-приложни проекти и инициативи. 

Общоуниверситетските правилници регламентират тази дейност, а поделение „Научна 

и приложна дейност“ подпомага организационно и счетоводно изпълнението на 

научните и научно-приложните проекти на преподавателите от научното направление. 

Научните изследвания на преподавателите в специалността са пряко обвързани с 

тяхната преподавателска работа със студентите.  

Научните постижения на преподавателския състав се  отразяват и при промяната 

и актуализирането на учебните програми, които се предлагат на студентите. Част от тях 

са:  

• Задължителна дисциплина  „Училищно лидерство”  на мястото на дисциплината 

„Лидерство и стилове на ръководство в образователните организации”; 

•  Задължителна дисциплина „Мениджмънт на класа” се заменя от „Мениджмънт 

на класа  и класната стая” 

• Задължителна дисциплина „Политики в училищното образование” като 

избираема дисциплина замества  учебната дисциплина „Алтернативно виртуално 

образование „.  

 

 

1.2. Управление на качеството на образованието. 

 

1.2.1. Има изградена организация за управление на качеството на учебния процес 

и свързаната с него преподавателска дейност. 

Факултетният съвет сформира освен Комисията по качеството  и други 

структурни звена, които контролират качеството на обучението, а именно: Комисия по 

атестирането, Комисия по актуализиране на учебните планове, Консултативна комисия 

във връзка с РАС, Етична комисия. Поради спецификата на ПФ в него функционират  и 

Комисии по акредитацията, които събират, обработват и систематизират 

информацията, свързана с изпълнение на националните критерии за акредитация на ВУ 

и обобщаването й в доклад самооценка. Комисията за постакредитационен контрол 

следи за изпълнение на процедурата по САНК.  

Функционирането на системата за качество се прецизира в чл.8 и чл.9 от 

Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет "Паисий 

Хилендарски". По проблемите на управлението на качеството се провеждат 

периодично специализирани обучения, включително за обмяна на опит в областта. В 

тях са ангажирани не само експерти в управлението на качеството на университетско и 

факултетно равнище, но и целия академичен състав и административен персонал. 

 Във факултета е проведено обучение на част от преподавателския състав във 

връзка с новите стандарти и критерии на НАОА за бъдещите акредитационни 

процедури и във връзка с подготовката на докладите по САНК. Преподавателите, 

представители на деканското ръководство, членове на Комисията по подготовка на 

процедурата по акредитация и на Комисията по качество, се запознаха с новата 

критериална система на НАОА и стандартите за оценяване.  
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През 2013 и 2014 г. с финансовата подкрепа на проект BG051PO001-4.3.04-0064 

"Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на 

качествено е-обучение в системата на висшето образование" в ПУ бяха проведени 

редица обучения и семинари за повишаване на квалификацията на преподавателския 

състав, свързани с използване на ИКТ е- обучението и осигуряване на качеството на е-

обучението. В обученията са включени членове на академичния състав от всички 

основни звена. През м. април 2013 г. са проведени два обучителни семинара, на тема 

"Мултимедийни елементи в е-курсове" и "Проектиране и разработване на е-курсове в 

дистанционни форми за обучение".  

 За обучение на потребителите за работа с интегрираната система СИРИУС са 

проведени седем семинара в Пловдив. Това включва работни семинари на тема 

"Автоматизирано моделиране на методики за оценка на качеството" (23.04.2014 г.), 

"Представяне на функционалните възможности на БИОМ" (13.05.2014 г.), "Развитие и 

интегриране на базата на СИРИУС на системата за управление на учебния процес" 

(22.10.2014 г.), обучителен семинар за преподаватели и служители, членове на комисии 

за КСК'2014 (работа с модул на СИРИУС) (20.05.2014 г.) и др. Снимки от проведените 

семинари са публикувани в галерията на уеб сайта на проекта.  

 В Педагогическия факултет регулярно се провеждат различни целеви 

обучения, насочени към функционирането на вътрешната Система на качеството, за 

поддържане на качеството на обучението, съобразно необходимостта от повишаване на 

компетенциите на преподавателите [Списък на квалификационни обучения на 

преподавателите]; [Списък на квалификационни обучения на преподавателите]. 

 

 1.2.2. Прилагат се правилата на етичен кодекс за осигуряване на академично 

единство, чрез който се гарантират залегналите в ЗВО академични свободи и 

нетърпимост към всякакви форми на дискриминация. Приети са и оповестени 

правила и процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и 

плагиатство. 

Преподавателите и административните сътрудници във факултета следват 

принципите на действащия университетски Етичен кодекс [Етичен кодекс на ПУ 2016, 

418], съобразен с Хартата и Кодекса на европейските учени [Европейска харта на 
учените], към чиято общност Пловдивския университет официално е декларирал своята 

принадлежност. Този кодекс утвърждава етичните норми в отношенията между 

преподаватели, служители и студенти, които те трябва да спазват в дейността си в 

Университета, и регламентира основните принципи за предотвратяване на 

дискриминацията по полов, етничен, религиозен принцип, както и тази, насочена към 

хората с увреждания. Правилникът за устройството и дейността на ПУ (глава ХІV) 

разглежда формите и механизмите за установяване на нарушения и процедурите за 

разрешаване на конфликти между студенти и преподаватели и между преподаватели в 

образователната и научноизследователската работа [Правилник за устройството и 
дейността на университета]. 

На заседание проведено на 13. 03. 2017 г. АС утвърди състав на Комисия по 

етика и академично единство към ПУ „Паисий Хилендарски“ (с представители на 

отделните факултети, вкл. и от ПФ). 

За коректни и принципни персонални взаимоотношения  между студенти, 

преподаватели и служители е приет на Факултетен съвет Етичен кодекс на 

преподавателя и служителя в Педагогически факултет [Етичен кодекс на ПФ]. 

Към изпълнителните органи във факултетната система за управление на 

качеството съществува Факултетна етична комисия. Тя е създадена за по-ефективното 

децентрализирано решаване на проблемни казуси към ПФ  

http://peu.uni-plovdiv.bg/
http://peu.uni-plovdiv.bg/
http://peu.uni-plovdiv.bg/
http://sirius.uni-plovdiv.bg/gallery.php
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1958671455912125735.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1958671455912125735.pdf
file:///E:/САНК_ПУ_2017/docs/1958671455912125735.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pravilnici/Etichen%20kodeks%20PU.pdf
file:///E:/Users/b/AppData/Local/User/Documents/АКРЕДИТАЦИЯ%202017/АКРЕДИТАЦИЯ%20ПФ%202017/Doklad-samoocenka%20FIF-2017.doc%23hr_418
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/881070873750986708.pdf
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С цел своевременно реагиране на нарушения в професионалната етика в ПФ 

активно работи Комисия по академичното развитие и качеството на 

научноизследователската продукция, която включва преподаватели от различни 

професионални направления, представители на отделните катедри.   

За мнения и сигнали се предоставят специализирани електронни адреси. За 

предотвратяване на случаи на дискриминация, за разрешаване на проблеми свързани 

със студенти в неравностойно положение или със специални потребности съществува 

сайт, блог и групи в социалните мрежи за дискутиране на проблеми и консултиране. 

(Блогът е създаден и подържан благодарение на проект по фонд Научни изследвания 

ОХН – МОН).  

 

Превенцията на случаите на плагиатство са и перманентен ангажимент на 

академичните ръководства на основните структурни звена на Пловдивския 

университет. Сред прилаганите мерки са следните: 

- Всички монографии, сборници, учебници и учебни пособия и специализирани 

издания на Университета имат редакционни колегии от авторитетни специалисти.  
- При представянето за обсъждане на дипломна работа, магистърска теза или 

дисертация, както и на хабилитационен труд, студентът /докторантът/, преподавателят 

попълва декларация за авторство по утвърден образец. 

- На студентите се задават конкретни теми, изискващи събиране и анализ на 

емпирични данни, провеждането на експерименти и др., които изключват заимстването 

и преписването на вече готови интелектуални продукти. 

 

     Въпреки недостатъчно разработените на национално равнище правни процедури за 

действията на академичните ръководства в случаите на съмнение за нерегламентирано 

заимстване, Пловдивският университет полага усилия за превенция на опитите за 

плагиатство. 

 

 

 

Стандарт ESG 2. РАЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ  
 

 

В Пловдивския университет има разработени и утвърдени от АС Процедури за 

разкриване на ново професионално направление /нова специалност от регулирана 

професия, нова магистърска програма и нова докторска програма. 

Образователните програми  в ПФ, в голяма степен отразяват определените 

четири общи за ЕС цели на висшето образование до 2020 г.: насърчаване на 

мобилността и ученето през целия живот, подобряване на качеството и 

ефективността на образованието и обучението, утвърждаване на 

равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие и 

разгръщане на творчеството и иновациите при всички степени на образование и 

обучение. 

Обсъждането и приемането на учебната документация за всяка специалност се 

прави в съответствие със стратегията на ПУ за качествено образование [Стратегия за 

развитие на ПУ „Паисий Хилендарски” (2011 – 2020), 6],  Всички учебни програми в ПФ 

се разработват според европейския формат ECTS label за стандартизирана учебна 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1223678765101789718.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1223678765101789718.pdf
../../../../../A.Ovcharova/Desktop/СТАНДАРТ%202%20ТУО%20за%20доклад%2012.12.doc#hr_6
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документация (учебни планове и курсове по специалности), приет с решение на АС от 

19.12.2012 г. от ПУ . /Прилож.2.1./ 

В процедурно отношения обсъждането и приемането на учебната документация 

се придържа към спазване на всички норми, фиксирани в Закона за висшето 

образование и Правилника на Пловдивския университет. Процесът включва 

разглеждане и приемане в рамките на първичното звено – Катедрата, която е 

натоварено с осъществяването на най-непосредствения контрол върху документацията. 

Това е отразено в Протоколите от катедрени заседания, които организират обучението 

по професионалните направления в ПФ. Следващото ниво е Факултетният съвет, в 

който има представители на всяко едно от професионалните направления, а също и 

фиксирана квота на студентите и докторантите.  

     Спазването на регламентираната процедура, системните обсъждания на различни 

нива във Факултета, както и административният контрол се осъществява от 

ръководителите на катедри и заместник-декана по учебната дейност Участието на 

студентите и докторантите при обсъжданията на документацията и качеството на 

обучението е официално регламентирано чрез техните представители във Факултетния 

съвет и в Общото събрание. Добра практика в ПФ е периодичното обсъждане на 

учебните планове на работни семинари с целия академичен състав, на учебните 

програми в работни екипи на преподавателите по сродни учебни дисциплини с 

отчитане на получени при допитванията мнения на студентите и работодателите. В тези 

дискусии се генерират мнения, идеи и предложения на базата, на които ръководството 

на Факултета взема и реализира решения по установения в Университета ред за 

обновяване на учебната документация – предложения на катедрените съвети, доклади 

на Декана, решения на Факултетния и Академичния съвет за промяна и 

актуализиранена учебния план. 

Проблемите, свързани с учебната документация и качеството на образователния 

процес са поставени като основен акцент в Мандатната програма за дейността на ПФ за 

съответния период в контекста на Стратегията за развитие на ПУ.  

     За проучване на конкурентната среда и потенциала на дадената магистърска 

програма при оформянето на образователната политика на факултета и обучаващата 

катедра се използват данните от: 

- Регистъра на действащите и прекъсналите студенти на МОН – 

http://www2.mon.bg/AdminUReg/; 

- сайта на НАОА; 

- Рейтинговата система на висшите училища в България - 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/; 

- сайта на НСИ - http://www.nsi.bg/bg/content/3407/докторанти; 

- сайтовете на други български висши училища, обучаващи в ОКС „магистър” 

по тази или сходни  програми.  

Образователната дейност на студентите в професионално направление Теория и 

управление на образованието за ОКС магистър по образователен мениджмънт, задочно 

http://www2.mon.bg/AdminUReg/
http://rsvu.mon.bg/rsvu3/
http://www.nsi.bg/bg/content/3407/докторанти
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обучение се организира въз основа на регламентирана учебна документация и на 

осигурен преподавателски състав за обучение на студентите.  

Учебните планове и програми на всички специалности и форми на обучение в ПУ, в 

т.ч. и в професионално направление теория и управление на образованието са 

приведени в съответствие с европейския знак ECTS label – европейската система за 

натрупване и трансфер на кредити. Спазена е единна методика при тяхното 

разработване, приемане и интегриране в системата за управление на учебния процес 

„Пловдивски електронен университет“ (ПеУ).  

Електронният вариант на учебната документация се публикува на сайта на 

Пловдивския университет, а печатният се съхранява в архива на катедрата, която 

администрира съответната специалност, в случая Катедрата по педагогика и 

управление на образованието към Педагогическия факултет на Пловдивския 

университет.  

Учебният план на конкретна специалност се изготвя от комисия преподаватели, 

назначена със заповед на декана на факултета и ръководена от ресорния заместник-

декан. Всяка промяна в учебните планове или разработването на нови се обсъжда най-

напред в първичното звено – катедрата, одобрява се от Факултетния съвет и се 

утвърждава от Академичния съвет на ПУ.  

Учебните програми по дисциплините се изготвят от съответния хабилитиран лектор, 

обсъждат се и се приемат на Катедрен съвет с явно гласуване. Всеки преподавател 

представя програмата на своя курс пред студентите в началото на семестъра – 

разглежданата проблематика, целите и задачите й, методите на преподаване, изпитната 

процедура, формите на контрол и т.н.  

Условията за прием, както и условията за дипломиране са оповестени в анотацията на 

специалността, която ежегодно се публикува в актуалния Справочник за кандидат-

студенти в магистърски програми на Пловдивския университет. 

  

2.1. ВУ извършва обучение по професионалните направления и специалностите в 

ПФ като прилага процедури за разработване, одобряване, наблюдение и 

обновяване на учебната документация (квалификационна характеристика, учебни 

планове и програми и др.) при съдействието на представители на партньорски 

организации, студенти и други заинтересовани страни.  
В ПФ периодично се анализира и актуализира действащата учебна документация. 

Учебните планове и програми се разработват и обновяват, като се вземат предвид 

новите научни и образователни приоритети, законовите промени, препоръките и 

анализите на НАОА, мнението на студенти и потребители и др. Актуализацията на 

учебната документация се извършва на базата на мотивирани предложения от: отделни 

преподаватели; обучаващите катедри; Комисията по качество. За целта ежегодно се 

анализира студентското мнение за съдържанието и качеството на обучението (вкл. с 

провеждане на анкети), както и оценката на потребителите за качествата на учебната 

документация и приложимостта на получените знания и компетентности в отделни 

сфери.  

Процесът на обновяване на учебната документация се осъществява по определен ред, 

съобразен с Правилника на ПУ. Предложенията се обсъждат и подготвят в назначени от 

деканите комисии, обсъждат се и се гласуват на ФС и се утвърждават от АС на ПУ. 

Промените в учебната документация преминават през три етапа на обсъждане – в 

катедрите, на Декански съвет (консултативен орган) и на Факултетен съвет. При 

актуализацията на учебната документация се прилага и мнението на представители на 
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академичните среди в други ВУ, обучаващи студенти по теория и управление на 

образованието.(вж. Стандарт 1, т.1.1.2) 

2.1.1. Програмите са разработени в съответствие с институционалната стратегия и 

имат ясно изразени очаквани резултати от обучението.  
При разработването на учебната документация на специалността  е спазен принципът 

за обвързването й с институционалната стратегия на Пловдивския университет. Чрез 

учебното съдържание се реализира неговата мисия:  

да разгърне основните принципи на университетската идея –успешна социализация 

на младите хора; критическо обновяване и предаване на научни, културни и 

исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение;  

да утвърждава съзнание за национална идентичност и да осигурява развитие на 

образователния, научния, културния и икономическия потенциал на България в интерес 

и полза на хората и обществото.  

 

Образователната програма в професионално направление Теория и управление на 

образованието за ОКС магистър по образователен мениджмънт, задочно обучение в 

голяма степен отразява четирите общи за ЕС цели на висшето образование до 2020 г.:  

насърчаване на мобилността и ученето през целия живот;  

подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението, 

утвърждаване на равнопоставеността;  

социалното сближаване и активното гражданско участие;  

разгръщане на творчеството и иновациите при всички степени на образование и 

обучение.  

 

Учебната документация на специалността „Образователен мениджмънт”,  ОКС 

магистър, задочно обучение е съобразена е с настъпилите законовите промени и с 

анализите и препоръкитена НАОА от следакредитационния контрол. В нея ясно е 

отразено и мнението на студентите и на потребителите на кадри, на Комисията по 

качеството към Педагогическия факултет, а също така и мотивираните предложения на 

отделни преподаватели.  

     Наборът от документи на специалността включва логически и целево обвързани 

квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми, графици на 

учебните занятия и изпитните сесии. Тя подлежи на институционално одобрение – 

обсъждането, обновяването и приемането й следва нормативния ред, фиксиран в Закона 

за висшето образование и Правилника на ПУ.  

     Квалификационната характеристика на специалността е основен документ, който 

определя учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето 

образование, Със Закона за предучилищното и училищното образование, с Наредба № 

12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и с правилника на ПУ “Паисий Хилендарски”. Тя описва 

срока и формата на обучение, обекта и аспектите на професионалната дейност   на 

завършилите, необходимите предварителни базисни  знания и компетенции за обучение 

в специалността. Детайлно са представени изискванията към крайните резултати от 

обучението по учебния план на специалността, структурирани в следните точки: 

знания, разбиране, умения, компетентности, професионални и личностни качества. 

Описана е възможната професионална реализация на завършилите. За специалностите 

от ОКС „магистър“, вкл. за ОКС магистър, специалност„Образователен мениджмънт“ 

придобитата квалификация е съобразена с Ниво 7 (магистър, 120 кредита по ECTS) на 

Национална квалификационна рамка на Република България. 

/Прилож. 2.2./  
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     Учебният план  на образователно-квалификационна степен “магистър” по 

специалност “Образователен мениджмънт” задочно обучение е представен цялостно и 

във форма за разпределение по семестри и следва стандарта ECTS label. Той е 

структуриран в 4 таблици, първата от които включва анотация, общите компетенции, 

получавани след дипломирането, специфичните изисквания за прием, реда на 

признаване на предходно обучение, профила на специалността, възможностите за 

продължаващо образование, основните резултати от обучението, професионален 

профил на завършилите; втората таблица представя задължителните дисциплини 

заедно с описание на минималните изисквания за завършване, третата и четвъртата – 

избираемите и факултативните дисциплини.  

В количествено отношение учебният план проектира:  

 срок на задочно обучение – двегодишен;  

 разпределение на учебната натовареност в учебния план  - 4 семестъра;  

 общ хорариум - 410 учебни часа за задочно обучение;   

 разпределение на хорариума по семестри: І сем. - 120 учебни часа, ІІ сем. - 120, ІІІ 

сем. – 120 учебни часа; последният, четвърти семестър включва преддипломна 

управленска практика с хорариум 30 часа,  както и основи на разработването и 

защита на дипломна работа с хорариум 20 часа. 

 изпълнението на плана носи на студента общо 120 кредита; разпределение на 

кредитите – по 30 кредита на семестър, от които 75 кредита от задължителните 

дисциплини, 30 кредита от избираемите и факултативните дисциплини и 15 кредита 

за държавен изпит/защита. 

В съдържателно отношение учебният план включва: задължителни, избираеми 

(теоретични и практически) и факултативни дисциплини. Количествените им 

показатели са представени в Таблица 1.  

Таблица 1. 

Обучение 

Хорариум 
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Задължителни дисциплини 275 65.4 75 17 

Теоретични избираеми дисциплини 45 
30.7 

12 3 

Практически избираеми дисциплини 75 15 5 

Факултативни дисциплини  15 3.9 3 1 

Подготовка на дипломна работа   15  

Общ хорариум за срока на обучение 410 100 120 26 
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Разпределението на общия хорариум и на кредитите при обучение в ОКС “магистър” – 

Образователен мениджмънт /задочно обучение/ е следното: 

Учебният план предлага оптимален хорариум на задължителните дисциплини 

(17броя с общ хорариум 275 часа лекции), избираемите теоретични дисциплини(6броя, 

от които студентите избират 3 с общ хорариум 45 часа лекции), 

избираемитепрактически дисциплинисвързани с практическото обучение на студентите 

(10 броя, от които студентите избират 5 с общ хорариум 75 часа практически 

упражнения) и факултативните дисциплини (3 броя, от които студентите избират 1 с 

общ хорариум15 часа лекции).   

Като цяло относителните дялове на задължителните, избираемите и 

факултативните дисциплини са съответно:  

65.4 %; 30.7 % ;3.9 %. 

 

Задължителните дисциплини в учебния план на специалността отговарят на 

изискванията за брой и минимален хорариум на часовете.Тяхното разпределение във 

времето гарантира необходимата обективна методологична последователност на 

учебното съдъжание. Практическите дисциплини, отразени в учебния план, в голяма 

степен са съобразени с нормативните документи и са в обем, съответстващ за 

подготовката на бъдещите специалисти. В съгласие със спецификата на обучението в 

специалността „Образователен мениджмънт“ в общия хорариум от 410 часа, 

задължителните дисциплини са с общ хорариум 275 часа, избираемите теоретични 

дисциплини са с хорариум 45 часа, избираемите практически дисциплини са с 

хорариум 75 часа и факултативните дисциплини  са с хорариум 15 часа.  

Съотношението на хорариума лекции: практически упражнения е 60:40. 
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    През 2017 г. в катедрата по педагогика и управление на образованието бе направен 

подробен анализ на потребностите на пазара в сферата на управление на образованието. 

Анализирани бяха и данните от проучвания за качеството на обучението и 

приложимостта на получените знания и компетентности в практиката със студентите от 

специалността и с работодателите. /Прилож. 2.3 

Този анализ предполага следните конкретни действия:  

1. Изработване на нов учебен план на специалността.  

2.  Актуализация на учебни програми съобразно изискванията на пазара на труда, 

желанията на студентите и предложенията на работодателите.  

3. Въвеждане на нови учебни дисциплини, с цел придобиване на нови специфични 

компетенции, отрязаващи нуждите на пазара на труда. 

4. Обновяване и допълване на квалификационната характеристика.  

5. До края 2017/2018 учебна година да се проучи възможността за създаване на 

Обществено-експертен консултативен съвет, който да обсъжда и анализира 

резултатите от развитието на специалността, състоянието на пазара в сферата  на 

управление на образованието и адаптирането на образователния процес към 

него. Разработване на съответната Стратегия за развитие на професионалното 

направление до 2024  

Новата учебната документация да се изготви с активното участие на студентите и 

потребители на кадри и в преки контакти с тях.  

     С решение на АС от заседание, проведено на 17.07.2017 година (Протокол № 20) 

/Прилож.2.4./ е утвърден нов учебен план за ОКС „Магистър” по специалност 

„Образователен мениджмънт” за учебната 2017/2018 г/.  В актуализирания учебен план 

са направени промени, свързани с желанието на студентите и препоръките на 

работодателите за по-голям брой часове по профилиращите дисциплини, които да дават 

на студентите нови специфични компетенции и по този начин да се разширят 

възможностите им за реализация. В тази връзка е увеличен броя на теоретичните и 

практически избираеми дисциплини, една от факултативните дисциплини отпада, а 

друга е актуализирана. Към теоретичните избираеми дисциплини са включени две 

нови: „Превенция на ранното отпадане на учениците от образованието» и  

„Възпитаване в толерантност и справяне с агресията в училище», а към практическите 

избираеми дисциплини са добавени три дисциплини:  „Целодневна организация на 

учебния ден», «Портфолио на учителя» и « Менторство на новоназначени учители». 

Предвид настъпилите законови промени факултативната дисциплина „Мениджмънт на 

специалните училища”  е актуализирана като ”Включващо обучение на деца и ученици 

със специални образователни потребности”, а отпада „Алтернативно и виртуално 

образование”. Така студентите имат възможности за придобиване на повече 

профилиращи обучението им знания, умения и компетентности. /Прилож.2.5.1. и 2.5.2/  

     Учебните програми, следващи същия стандарт, представят информация за 

наименование на програмата, съдържанието на курса на обучение, учебните резултати 

от него, начините на преподаване и формиране на крайната оценка, планираните 

учебни дейности и методите на преподаване, броят на получаваните кредити, както и 

тематичното съдържание на учебната дисциплина, допълнено от препоръчителна 

литература и конспект за изпита.  

      Учебната документация е разработена така, че да осигурява плавно 

усъвършенстване на уменията на студентите. Учебната натовареност в семестрите е 

добре балансирана, създадени са възможности за практическо обучение на студентите в 

извънуниверситетска среда. Учебните планове и учебните програми в своята 

цялостност са един съвременен образователен продукт, който предпоставя високо 
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качество на обучение, преподаване и оценяване, ориентирани към студентите в 

Педагогически факултет на ПУ. 

2.1.2. Периодично се систематизира информация от потребителите на кадри за 

връзката на учебните програми с актуалната практическа подготовка на 

студентите.  
 

При разработването на програмите в професионалните направления в ПУ, 

включително и тези в ПФ се прави задълбочен анализ относно връзката на учебните 

програми и практическата подготовка на студентите, включително и на възможностите 

за реализация на обучаемите по дадената програма.  

Отчитат се както актуалното търсене на кадри с високо образователно ниво и 

съответен професионален профил, така и тенденциите на националния и на 

европейския пазар на образователни услуги, намерили отражение в европейски и 

национални стратегически документи, например: Стратегия за интелигентен, устойчив 

и приобщаващ растеж „Европа 2020”; Стратегията за реформа и модернизация на 

висшето образование в Европа (Higher Education Modernization Agenda) в подкрепа на 

растежа и създаването на работни места; Стратегическа рамка на Националната 

програма за развитие на Република България: България 2020; Национална програма за 

реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020”; 

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.; Стратегия за 

развитие на висшето образование в България 2014-2020 г.  

Извършват се маркетингови проучвания на пазара на труда и пазара на 

образователни услуги. 

Проучват се данните от сайта на Националния статистически институт (раздели 

Образование и учене през целия живот; Пазар на труда; Население: демография, 

миграция и прогнози.) 

 Създаден е Обществен съвет  към ПФ, в който са включени потребители на кадри – 

представители на МОН и РУО, директори на училища и работодателски организации в 

системата на средно образование. Чрез Общественият съвет се осигурява ефективен 

мониторинг на академичната и административната дейности всеки семестър, 

включително и по отношение на разглежданата докторска програма. На проведеното 

заседание се оценява ефективността на предприетите организационно-управленски 

действия за подобряване на качеството на обучение в ПФ и се правят предложения за 

приемане на адекватни мерки по отношение на практическата подготовка на студентите 

и докторанти на ПФ (Правилник на Обществения съвет.https://uni-

plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf). 

     Проведени са семинари: март, 2016г. с базови учители и директори на училища и 

детски градини;  през лятото на 2017 година с директори на училища и детски градини, 

на които се дискутира подготовката на докторанти и студенти от ПФ. 

     Проведено е през 2016 г. анкетно проучване  сред работодателите (директори на 

детски градини и училища) за мнението им относно професионалната подготовка на 

студентите и докторантите на ПФ.  

     Изградени са връзки с работодатели от страна на ПФ, които са нормативно 

регламентирани със споразумения, а също така и с дългогодишни международни 

партньори. Изградена е система, която обвързва процеса на провеждане на планирани 

лекции, изнасяни от авторитетни преподаватели от европейски уиверситети с 

качеството на преподаване от ПУ. Своят принос и оценка за качеството на преподаване 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf
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дават проф. Мирослав Бабияж; проф. Славомир Кожей от Университета Ян Кохановски, 

Келце, Полша; проф. д-р Джон Рейвъскрофт от Единбургския    университет; 

американските преподаватели от Bank Street College of Education - Valentine Burr, 

Howard Smith, Ellis Scope; Prof. Brian Clarke, University of Worcester, Великобритания; 

проф. Гари Шнелърт от университета в Северна Дакота, САЩ; проф. Пламен 

Милтенов, Унивирситет Сент Клауд, Минесота,САЩ. Мненията и предложенията 

получени от обратната връзка както от работодатели и наши потребители, така и от 

международни партньори са системно документирани и служат като база за 

подобряване на организацията и качеството на учебния процес. 

     Използва се информация от Центъра за кариерно развитие на ПУ.   

     Педагогическият факултет поддържа активни контакти с потенциалните потребители 

на кадри, които предлага. ПФ, и в частност катедра Педагогика и управление на 

образованието, както и отделни преподаватели в нея, реализират съвместни дейности, 

които се изразяват в: 

● участие на преподаватели като експерти в съвместни 

програми и проекти ; 

● участие на преподаватели като обучители в проекти за 

квалификация на учители и ръководни кадри в образователните 

институции по ОПРЧР, както и в квалификационните програми в 

различни училища; 

● партньорство с експерти от МОН, регионалните управления 

на образованието и други общински органи.   

 

 

 

2.1.3. Оценъчната система на резултатите от обучението по всяка дисциплина и 

оценъчната процедура за завършване на курса на обучение  

 

Чрез Системата за осигуряване, поддържане и развитие на обучението и 

образователния продукт [Система за осигуряване, поддържане и развиване на 

качеството на обучението и на образователния продукт, 42], прилагана в Пловдивския 

университет, се гарантира постоянното подобряване на образователния процес. 

Дейностите в ПФ по отношение на оценяване на резултатите от обучението се основава 

на общоуниверситетски правила и процедури: [Стандартизиране на учебна 

документация]; [Учебни процедури] и др., но заедно с това във факултета са 

изработени и се прилагат специфични изисквания при развитието на преподавателския 

състав. В Педагогическия факултет са приети Основни изисквания и критерии за 

разработване, защита и оценяване на дипломни работи от студенти за ОКС 

“бакалавър” и “магистър”.  [Основни изисквания и критерии за разработване, защита и 

оценяване на дипломни работи от студенти от Педагогическия факултет]. Разработени 

са Критерии за оценяване при писмено семестриално изпитване [Критерии за 

оценяване на писмено изпитване]. Системата за качество осигурява прозрачност на 

оценъчните процедури както пред студентите и докторантите, така и пред 

обществеността, партньорските организации, националните и международни 

институции. Системата за контрол и оценка стимулира преподавателите и структурите 

към съзнателно, постоянно развитие и отговорност за качеството на обучението и 

образователния продукт.  

Оценъчната система на резултатите от обучението по всяка дисциплина и оценъчната 

процедура за завършване на курса на обучение в специалността „Образователен 

мениджмънт”,  ОКС магистър, задочно обучение  са в синхрон с регламентирания ред в 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16541590481281406735.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16541590481281406735.pdf
../../../../../A.Ovcharova/Desktop/СТАНДАРТ%202%20ТУО%20за%20доклад%2012.12.doc#hr_42
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/466/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/466/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1177/
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/13286651541175683223.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/13286651541175683223.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1526059630136087446.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1526059630136087446.pdf
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Правилника на ПУ, глава VІІ. Учебна дейност, раздел „Оценяване на придобитите 

знания“ (чл. 100−103) и са в пълно съответствие с изискванията на Закона за висше 

образование и Наредба № 21 на Министерството на образованието и науката за 

натрупване и трансфер на кредити Формите на завършване по всяка дисциплина са 

посочени в учебния план и в учебни програми, чрез които той се реализира. Основните 

форми на завършване са изпит или текуща оценка. Изискванията, критериите и етапите 

за оценяване (текущо и семестриално) са съобразени със спецификата на всяка учебна 

дисциплина. В учебната програма са посочени хорариумите и присъжданите кредити.  

Посочват се минималните изисквания за предварителни знания и необходимите 

новопридобити компетенции. 

Преподавателите по отделните учебни дисциплини имат свободата да определят 

процентното съотношение на различните форми за проверка на знанията при 

образуването на крайната оценка. Това е продиктувано от специфичните изисквания на 

учебното съдържание и начините на преподаване.  

Форми на текущ контрол – тук се взема предвид участието в аудиторните и 

практическите занятия. Оценката се базира на: индивидуално и/или групово решаване 

на казуси, творчески задачи,  анализ и интерпретация на научни текстове, презентация 

на курсови проекти,  на степента на владеене на управленски и други техники и т.н..  

Самостоятелна работа – чрез разработка на курсови проекти, изготвяне на реферати и 

др. писмени текстове. Студентите получават творчески задачи – индивидуални и 

групови, чието изпълнение се оценява в определен срок. Оценява се и способността на 

студента за работа в екип.  

Семестриален изпит – той най-често се състои в показване на необходимото за 

магистри ниво на владеене на знания и умения в областта на теориите в управление на 

образованието.Някои от изпитите включват и устно обсъждане между преподавателя и 

студента. 

Документацията за организацията и провеждането на Преддипломната управленска 

практика в образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Образователен мениджмънт”, се съхранява в катедра „Педагогика и управление на 

образованието”, която я администрира. /В стандарт 3, приложение 3.1.1.3. е 

представена документация за организацията и провеждането и/. 

Завършването на курса на обучение е с явяване на държавен изпит по специалността 

или със защита на дипломна работа. В Педагогическия факултет са приети Основни 

изисквания и критерии за разработване, защита и оценяване на дипломни работи от 

студенти за ОКС „бакалавър“ и „магистър“. [Основни изисквания и критерии за 

разработване, защита и оценяване на дипломни работи от студенти от Педагогическия 

факултет]. В обучението на студентите в четвърти семестър е предвиден специализиран 

курс „Основи на разработването и защитата на дипломна работа”, в който освен 

теоретични знания, са включени и практически насоки за оформянето на дипломната 

теза.  

 

2.1.4. Съвместимост с учебни програми на други ВУ в България, EU или извън 

EU, позволяваща професионална мобилност на студенти и на завършили 

съответната специалност.  
При създаване, актуализиране или оптимизиране на учебната документация се 

проучват добри практики в български и европейски университети. За целта периодично 

се събира информация относно учебните планове на бакалавърските специалности и 

магистърските програми на университетите в България, провеждащи обучения в 

професионалните направления от ПФ, както и за голям брой сходни бакалавърски и 

магистърски програми в европейски и световни университети.  
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Разработването и актуализирането на учебните планове и програми за специал-

ностите в образователно-квалификационните степени се осъществява на основата на 

постоянно проучване, сравнения и анализи на съответната документация на водещи 

университети в България. Сравнително-образователният аспект на анализа на 

програмната документация показва, че квалификационната подготовка на студентите 

от Педагогически факултет се осъществява в рамките на общотеоретическа, 

специализираща и практическа подготовка, с  представителство на учебни дисциплини, 

присъстващи в учебните планове на специалности и в други български университети 

като:  СУ,,Климент Охридски‘‘; ВТУ,, Св. Св. Кирил и Методий‘‘; ЮЗУ ,,Неофит 

Рилски‘‘,ШУ „Епископ Константин Преславски” и др.  

Специалностите в определен вид са познати и в чужди ВУ, като  са анализирани 

приоритетно ВУ в европространството: University College of London и University of 

Oxford, Университета във Фрайбург /Universite de Fribourg – Le Departement des sciences 

de l’education est responsible de la conduite des programmes de Bachelor et de Master en 

sciences de l’education et en redagogie/; Университета в Берн/ Studienplan fur das 

Bachelor-ind Masterstudium im Studiengang Erziehungswissenschaft, Institut fur 

Erzienungswissenschaft der Universitat Bern Muesmattstraasse 27/; Университета Karl-

Franzens в Грац и др.   

Анализирани са учебни планове и извън европейското образователно 

пространство: AmericanUniversityofWashington в САЩ; Московски държавен 

университет, Московски държавен психолого-педагогически университет и др.   

Сравнителната оценка от съпоставянето на учебната документация с учебните 

планове на други университети дава основание за обобщения извод, че през 

анализирания период учебните планове в ПФ на ПУ „П. Хилендарски“ отразяват 

съвременния модел на обучение в професионалните направления   

• засилено внимание към специализираните курсове, без да се пренебрегва 

ролята и значението на фундаменталните теоретични курсове, насочени към 

изграждането на базова  подготовка по специалността;   

• въведена е и непрекъснато се разширява практиката на европейските 

университети за осигуряване на по-широк набор от избираеми дисциплини, което 

създава възможност за по-голяма гъвкавост и адаптивност към индивидуалните 

предпочитания на студентите относно придобиването на широко профилна или тясно 

специализирана професионална подготовка.   

 

 

2.1.5. В институцията са разработени специфични процедури за наблюдение 

(контролиране), анализиране, оценяване и утвърждаване (одобряване, приемане) 

на всяка учебна програма и на учебната документация на професионалното 

направление.  
От първостепенно значение за образователната дейност е разработването и 

одобрението на учебната документация, което се осъществява по определен ред. Цялата 

документация (учебни планове, квалификационни характеристики и учебни програми) 

се анализира периодично и се обновява, като се взема предвид мнението на 

обучаваните и потребителите на образователния продукт, проучвано чрез анкети. 

В ПФ на ПУ е създадена гъвкава организация за разработване и 

усъвършенстване на учебната документация за всички ОКС и форми на обучение. При 
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необходимост се формират експертни групи по професионални направления, които 

разработват и предлагат за обсъждане и одобрение на нова или актуализирана учебна 

документация (във връзка с разкриване на нови специалности, актуализиране на 

налична документация във връзка с наложили се промени или препоръки на 

преподаватели, студенти и потребителки организации). 

Учебните планове на ПФ в степените „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ се 

изготвят от комисии от преподаватели, назначени от декана и ръководени от 

деканското ръководство, а за магистърските и докторантските програми − от 

преподаватели в съответното направление. 

Учебната документация на ПФ периодично се анализира и обновява в 

съответствие с:  

 развитието и постиженията на науката и резултатите от научните и научно-

приложните изследвания, очакванията на студентите и потребностите на практиката;  

 проучването на мненията, оценките и предложенията на студентите за 

качеството и удовлетвореността от учебното съдържание, методите на преподаване и 

оценяване се извършва периодично в рамките на Системата за управление на 

качеството, както и чрез перманентно взаимодействие със Студентския съвет;  

 предложенията от обсъжданията на вътрешните и външните оценки на 

учебния процес (в катедрените съвети, във факултетния съвет, на работни семинари с 

широко участие на преподаватели, организатори на учебния процес, студенти и 

потребители) се обобщават и ползват за усъвършенстване на организацията и 

управлението на учебната работа;  

 спазването на установения ред за поддържането на системите за 

разработване, утвърждаване и изменение на учебната документация, както и за оценка 

на постиженията на студентите в учебния процес се гарантира с административния 

контрол на ръководителите на катедрите и на декана на ПФ. 

Административен контрол върху състоянието на учебната документация се 

извършва от декана, ръководителите на катедри и Комисията по качество. Анализ и 

актуализиране на учебната документация се извършва периодично, в съгласие с 

изискванията на приетата от АС на Пловдивския университет Система за осигуряване, 

поддържане и контрол на качеството на обучението и образователния продукт. Тя 

разработва Система за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на 

обучението и на образователния продукт, чиято дейност се отразява в 

специализираната страница на Комисията в сайта на ПФ. В нея регулярно се 

публикуват основните документи, протоколите от заседанията, анкетните карти и 

информация за анкетирането, анализи и доклади от обобщени резултати.  

Административният контрол върху състоянието на учебната документация е 

част от задълженията на служителите в Учебен отдел на ПУ – началник-отдел, 

инспектор и административния сътрудник към катедрата.   

Актуалните учебни планове са публикувани в интернет страницата на ПФ и са 

достъпни за всички студенти. Пакетът от учебни програми за всяка от специалностите 

се съхранява в деканата на ПФ. В катедрите също има архив с учебните програми на 

дисциплините, които се водят от преподавателите. Разписанието на учебните занятия за 

всеки семестър също се публикува на страницата на Факултета. Спазването на учебния 
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график може да бъде проследяван от студенти, преподаватели и контролни органи през 

цялата учебна година. Студентите чрез специализирания сайт на ПФ имат непрекъснат 

достъп до цялата необходима информация, касаеща тяхното обучение. В сайта се 

публикува и периодично обновява пълния комплект от документи и информации, които 

регламентират академичното ежедневие на студентите: учебни планове и програми, 

разписание на учебните занятия, график на изпитите, проверка на оценки, както и 

списък на избираемите дисциплини .  

Практика в ПФ на ПУ е редовното търсене и получаване на обратна информация 

(анонимно анкетиране) от студентите за мнението и оценката им относно учебните 

планове и програми, учебни занятия (лекции, практически и семинарни упражнения, 

хоспитиране) и преподавателите, които ги водят. Получените резултати се анализират 

съответно от КК към ПФ, Факултетния съвет и от катедрите и се предприемат мерки по 

усъвършенстването им. 

Мненията на студенти за учебния план и учебните програми могат да бъдат 

открити в Анкетите със студентите, които се провеждат в края на всеки семестър, и се 

обобщават от Комисията по качество, а анализите се докладват на Факултетен съвет.   

На заседанията на Факултетен съвет мненията на студентите се изказват и 

защитават от избраните на Общото събрание на ПФ представители на студентите, 

които са членове на ФС.   

Мненията на българската и международната научна общност за качеството на 

учебната документация, придобитите знания и компетенции на завършилите студенти, 

както и за качеството на научната продукция на преподавателите в специалността, дава 

своя резултат в разнообразните съвместни проекти.   

 

2.1.6. Авторите на учебни програми се консултират с представители на 

икономиката, социални институции, студенти, завършили специалисти и др. 

заинтересовани страни в процеса на предлагане, изработване и актуализиране на 

програмите.  
 

Учебните планове и програми в ПФ периодично се обсъждат с работодателите, с 

общински и държавни институции, които са потребители на кадри от Факултета, с 

настоящи и дипломирани студенти. Техните бележки и коментари се вземат предвид от 

авторите на учебни планове и програми при актуализиране на учебното съдържание. 

Системното проучване и съобразяване с мнението на студентите е мотивиращ 

фактор за тяхното участие в изготвянето и актуализирането на учебните планове и 

програми, академичната натовареност, изпитните процедури, графика на изпитите. 

Провеждат се ежегодно специализирани анкетни проучвания сред завършващите 

студенти-магистри относно качеството на административното обслужване на 

програмата и за тяхната професионална реализация. Анкетна карта 3Приложение № 8); 

При приключване на изпитите през съответния семестър студентите от ОКС магистър 

по образователен мениджмънт също се анкетират. Доклад анализ на анкетните 

проучвания проведени в ПФ в периода 2013-2016 година (Приложение № 5)  

Създаването и поддържането на специализирани групи в социални мрежи на 

отделни курсове от магистърската програма по Образователен мениджмънт подобрява 

комуникацията със студентите и се използва за обратна връзка със завършилите 
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магистърската програма. 

 

Постигнато е увеличаване на броя на билатерални договори за сътрудничество с 

чуждестранни университети по програма „Еразъм+“ като те са нараснали през 2017 г. 

от 10 до 17/Прилож.2.6./   
 

Сключен е договор с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 

осъществяване на вътрешни междууниверситетски мобилности на студенти и 

докторанти от областта на Педагогическите науки, включително професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието /Прилож.2.7.  

Проведени са уебинари с преподаватели студенти и докторанти от американски 

университети - 8 уебинара, в които участват и студенти от магистърска програма по 

образователен мениджмънт. От американска страна участват преподаватели, студенти 

и докторанти, включително по образователно лидерство. /Прилож.2.8./ 

 

Консултиране от страна на преподаватели от ПУ на проект "Да празнуваме заедно" 

по програмата „Еразъм“, координатор на който е ОДЗ "Родопчанче" гр. Смолян като 

студентката Йордана Шопова, 2-ри курс, магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“ е посетила Турция и Гърция по този проект.  

Проведена мобилност по Erasmus +  по проект Feel the Four Seasons Beyond the Walls 

в гр. Волос, Гърция с участието на студентката от 2 курс Образователен мениджмънт 

Нина Недева, през месец 10                                                                                                                                                                                                               

.2017 г. 

 

Създаването на  Обществен съвет  към ПФ, в който са включени потребители на 

кадри – представители на МОН и РУО, директори на училища и работодателски 

организации в системата на средно образование. Чрез дейността му се осигурява 

ефективен мониторинг на академичната и административната дейности всеки семестър, 

включително и по отношение на разглежданата магистърска програма. На проведеното 

заседание се оценява ефективността на предприетите организационно-управленски 

действия за подобряване на качеството на обучение в ПФ и се правят предложения за 

приемане на адекватни мерки по отношение на практическата подготовка на студентите 

и докторанти на ПФ (Правилник на Обществения съвет.https://uni-

plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf). 

 
Проведени семинари: март, 2016г. с базови учители и директори на училища и детски 

градини;  през лятото на 2017 година с директори на училища и детски градини на които се 

дискутира подготовката на докторанти и студенти от ПФ. 

Проведено през 2016 г. анкетно проучване  сред работодателите (директори на детски 

градини и училища) за мнението им относно професионалната подготовка на студентите и 

докторантите на ПФ.  

Подписан Меморандум между Фондация „Америка за България”, ПУ „Паисий Хилендарски”, 

Колеж Банк Стрийт и Педагогически факултет на Колумбийския университет – Ню Йорк, 

относно съвместна работа по програмата „Академия за училищно лидерство” дава възможност 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/pravilnik-obshtestven_savet.pdf
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на магистри и преподаватели да осъществяват съвместна преподавателска и научно-

изследователска дейност /Прилож.2.9./  

Към някои профилиращи дисциплини като „Училищно законодателство и 

администрация“е реализирана възможността за включване на изявени 

професионалисти в обучението на студентите.  

Участието на директори на образователни институции в оценяването на 

студентите в преддипломната им управленска практика.  

Сътрудничеството се изразява още в: изнасяне на публични лекции от 

представители на организациите и институциите; извършване на подбор на студенти за 

постоянна работа; провеждане на специализирани лекции от преподаватели от ПФ в 

училища, социални институции, неправителствени организации и др..   

По препоръка на потребителите, студентите и актуалните изисквания на 

образователната среда, а така също и тенденциите в развитието на Науките за 

образованието, в проекта за нов учебен план на специалност „Образователен 

мениджмънт”, в сила от 2017/2018 учебна година, бяха включени следните нови 

избираеми дисциплини: „Превенция на ранното отпадане на учениците от 

образованието»,  „Възпитаване в толерантност и справяне с агресията в училище», 

„Целодневна организация на учебния ден», «Портфолио на учителя», «Менторство на 

новоназначени учители», а „Мениджмънт на специалните училища”  е актуализирана 

като ”Включващо обучение на деца и ученици със специални образователни 

потребности”.  

В Педагогически факултет на ПУ са налице справки и отчети за проведени 

проучвания на студентското мнение относно качеството и практическата полезност на 

обучението, които са ориентир към повишаване качеството на обучението, ориентирано 

към студентите.  

2.1.7. Съществува процедура за определяне, в съответствие с националните и 

институционалните нормативни изисквания на: 

  

• структурата на учебните планове в отделните професионални 

направления   

Обучението на студентите в специалностите на ПФ се осъществява по учебна 

документация, изготвена съгласно нормативните изисквания, определени в ЗВО, 

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, 

Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите 

училища.   

Учебната документация включва учебен план на специалностите и учебни 

програми по съответните дисциплини, които са включени в ECTS макет. Той съдържа:  

- Учебен план на специалността (по образец) с пълно описание на: 

специфични изисквания за достъп (прием); ред за признаване на предходно обучение; 

квалификационни изисквания и правила за квалификация; профил на програмата 

(специалността); основни резултати от обучението и компетенции; професионален 

профил на завършилите; възможности за продължаване на обучението; диаграма на 

структурата на курсовете с кредити; правила за изпитите, оценяване и поставяне на 

оценки;   
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- Пакет учебни програми за всички дисциплини (задължителни, избираеми 

и факултативни), включени в учебния план (по образец). Всяка учебна програма 

съдържа следните задължителни компоненти: наименование, код, тип и равнище на 

курса; година и семестър на обучение; брой ECTS кредити; име на лектора; начин на 

преподаване; учебни резултати (компетенции); предварителни изисквания (знания и 

умения от предходното обучение); препоръчани избираеми програмни компоненти; 

съдържание на курса (включващо подробна програма на лекционния материал, 

семинарите или лабораторните упражнения, формите на текущ контрол и 

самостоятелната подготовка на студентите); библиография; техническо осигуряване на 

обучението; планираните учебни дейности и методи на преподаване; методите и 

критериите за оценяване.  

 

• наименованията и съдържанието на учебните дисциплини – 

задължителни, избираеми и факултативни, включени в учебния план от учебната 

програма в съответното професионално направления   

Съотношението между задължителните, избираемите и факултативните 

дисциплини е определено с решение на ФС. Относителният дял на дисциплините, 

обединени по тематични направления, е изчислен в проценти от общия хорариум.  

 

• структурата на академичната година по семестри, седмици и часове  

Пловдивският университет е приел нормативен пакет за учебните процедури, 

който определя структурата на учебната година по семестри, седмици и часове Той е в 

основата на разработените от ПФ учебни процедури, организация и график на изпитите 

по всички специалности, в които Факултетът провежда обучение, както и на техните 

разписания. Съотношението между часовете, предвидени за лекции и за практически 

занятия (лабораторни, семинарни, проекти и др.) се взема с решение на Катедрен съвет 

и се включва в учебния план на специалността, който след това се приема и утвърждава 

от ФС и АС.  

 

• регламентите за провеждане на производствените стажове и учебните 

практики за съответните образователно-квалификационни степени  

Преддиппломната управленска практика е включена в учебните планове на 

студентите, обучаващи се в ОКС „Магистър“ по образователен мениджмънт. Оценката 

се формира на базата на становище и попълнен анкетен лист от директора, осигурил 

практиката на студента и устно събеседване на студентите и комисия от преподаватели 

в магистърската програма.  

     В заключение може да се каже, че в ПФ са създадени условия и организация за 

широко обсъждане и активно участие на целия академичен състав в процеса на 

повишаване на качеството на образователната дейност. 

Разработването, одобряването и обновяването на учебната документация 

(квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми) се извършва на 

базата на създадена 
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 нормативна база от система и правила за разработване, утвърждаване и 

изменение на учебната документация за всички специалности, образователно-

квалификационни степени и форми на обучение; 

 стандартите и нормативите за разработване, обсъждане, утвърждаване на 

учебната документация, както и за измененията й са дефинирани 

в университетските нормативни документи в пълно съответствие с 

изискванията на ЗВО; 

 ПМС № 125 от 24.6.2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите на 

висше образование и професионални направления; 

 ПМС № 162 за държавните изисквания за придобиване на висше образование; 

 Наредба 21 от 30.9.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на 

кредити във висшите училища. 

Учебната документация на ПФ периодично се анализира и обновява в съответствие 

с: 

 развитието и постиженията на науката и резултатите от научните и научно-

приложните изследвания, очакванията на студентите и потребностите на 

практиката; 

 проучването на мненията, оценките и предложенията на студентите за 

качеството и удовлетвореността от учебното съдържание, методите на 

преподаване и оценяване се извършва периодично в рамките на Системата за 

управление на качеството, както и чрез перманентно взаимодействие със 

Студентския съвет; 

 предложенията от обсъжданията на вътрешните и външните оценки на 

учебния процес (в катедрените съвети, във факултетния съвет, на работни 

семинари с широко участие на преподаватели, организатори на учебния процес, 

студенти и потребители) се обобщават и ползват за усъвършенстване на 

организацията и управлението на учебната работа; 

 спазването на установения ред за поддържането на системите за разработване, 

утвърждаване и изменение на учебната документация, както и за оценка на 

постиженията на студентите в учебния процес се гарантира с административния 

контрол на ръководителите на катедрите и на декана на ПФ. 

 Доказателства за наличие на вътрешнонормативни документи, 

регламентиращи процедури за създаване на учебна документация с участие 

на студенти 
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Стандарт ESG 3. Обучение, преподаване и оценяване, 

ориентирани към студентите 

 

В Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

се провежда качествено обучение, преподаване и оценяване, ориентирани към 

студентите. 

В Педагогически факултет на ПУ образователните програми се предоставят по начин, 

който насърчава студентите да поемат активна роля в създаването на учебния процес и 

оценката на студентите отразява този подход.  

Ученето и преподаването като основни дейности на учебния процес са ориентирани 

към студентите. Те играят важна роля за стимулиране на мотивацията, самоанализа и 

ангажираността на студентите в процеса на обучение.  

 

3.1. Съществува система от правила и дейности, свързани със стимулиране на 

мотивацията и активната позиция на студентите в процеса на обучение на 

съответното професионално направление/специалност от регулираните професии. 

  

В Педагогически факултет на Пловдивския университет съществува система от правила 

и дейности, свързани със стимулиране на мотивацията и активната позиция на 

студентите в процеса на обучение по професионалните направления и специалности от 

регулираните професии.  

Стимулирането, мотивацията и активната позиция на студентите магистри започва с 

тържественото им приемане в Пловдивския университет. Инициирането им в културата 

на качеството, а така също и академичната култура на Педагогически факултет, се 

осъществява в рамките на така наречената академична ориентация. Координаторът на 

магистърската програма „Образователен мениджмънт” запознава студентите с 

инспектора на специалността, с техните права и задължения. Предоставя на вниманието 

на студентите папка с основните документи – учебен план, квалификационна 

характеристика, извадки от факултетната система за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите, критерии за оценка на писмено изпитване, справка за материално-

техническата база, за университетската библиотека, библиотеката на Педагогически 

факултет. Ориентира студентите в избора на факултативни и избираеми дисциплини и 

представя себе си като медиатор между студентите, преподавателите и деканското 

ръководство.  

Студентите от Педагогически факултет имат достъп до информационни източници 

[сайт на ПУ Паисий Хилендарски, 915] относно предлаганите във факултета обучения 

и възможности за развитие.  

Представители на студентската общност участват в Комисията по качество на 

обучението към ПФ и наблюдават вътрешната система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението [Състав - КК, 207]. Със студентско участие и с цел 

осигуряване на качеството на обучението на студентите от ПФ, регулярно се 

актуализират учебните програми за обучение в бакалавърските, магистърските и 

докторантските програми, както и системата от критерии и показатели за оценка на 

https://uni-plovdiv.bg/
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_915
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/345232125164021092.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_207
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резултатите от обучението по тях. Чрез системно извършваната от Комисия по 

качеството анкетна дейност за диагностициране на качеството на обучението, се 

извеждат определени препоръки за промени в обучението. Обикновено тези препоръки 

са фокусирани върху качественото обучение на студентите и изискват промени в 

осигуряването на ефективно обучение. Съществуват информационни табла на 

катедрите към ПФ, на Педагогическия факултет, както и при инспекторите, 

обслужващи различните бакалавърски и магистърски програми, достъпни за 

студентите. Промените в стила на обучение са отворена система, до която имат достъп 

студентите. В ПФ се ценят критичните мнения на студентите и се възприемат 

предложенията им според конкретните им нужди. Преподавателската дейност се 

характеризира с гъвкавост, прилагане на информационните технологии на обучение и 

прозрачност на системата за оценяване, ориентирана към студентите.   

Студентския съвет при ПУ „Паисий Хилендарски“ е активна връзка на студентите с 

ръководството на факултета и академичния състав. Редовно се провеждат проучвания и 

обсъждания за мнението на студентите. Стимулирането на ангажираността на 

студентите се осъществява и посредством тяхното участие в Клуб на възпитаниците на 

Педагогическия факултет. Позицията на студентите и докторантите от ПН „Теория и 

управление на образованието” е представяна своевременно с участието на техни 

представители в Общото събрание на ПФ, Факултетен съвет, Студентски съвет, 

Комисия по етика и академично единство и в Контролен съвет. Делегирането на права 

и отговорности е със силна мотивационна насоченост за изграждането на лоялност, 

ангажираност и принадлежност към колегията на факултета.  

Стимулирането на мотивацията и ангажираността на студентите в процеса на обучение 

в Педагогически факултет се осъществява и чрез включването им в научно-

изследователски проекти. Такива например са проектите: „Студентски практики – 

фаза1“, „Предучилищно образование чрез изкуство и игри” и др. Голяма част от 

студентите в магистърска програма „Образователен мениджмънт” са работещи в 

различни образователни институции, където също активно участват в проекти. Сред 

тях са проектите: „Твоят час”,  „Успех”, „Оптимизация на училищната мрежа“, „Еко 

училища – Toyota” и др.  В Стандарт 5. е представена публикационната активност и 

участието в проектна дейност на студентите от магистърска програма „Образователен 

мениджмънт”.  

Всяка година се провежда Студентски научен форум [Студентски научни форуми 2013-

2016г., 1232] - [Студентски научни форуми 2013-2016г., 1232].  В приложение 3.1. са 

представени Студентските научни форуми през 2016 и 2017 г. Всички студенти във 

Факултета се въвеждат в академичната култура на този форум от своите преподаватели 

като важен момент от техния „жизнен цикъл“, както за оценяване, а така също и за 

демонстриране на презентационни компетентности. Студентският научен форум е 

особено полезен за студентите магистри и разработването на техните дипломни 

проекти.  

3.1.1. Обучението на студентите се провежда според съвременните изисквания за 

образователно-квалификационните степени и съгласно образователната мисия, 

цели и задачи на професионалното направление / специалност от регулираните 

професии  

 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1770899373324821238.docx
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1770899373324821238.docx
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1232
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1770899373324821238.docx
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1232
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Обучението на студентите от ПН „Теория и управление на образованието” в 

Педагогически факултет на Пловдивския университет се провежда според 

съвременните изисквания за образователно-квалификационни степени и съгласно 

образователната мисия, цели и задачи в Педагогически факултет на Пловдивски 

университет, а така също и стратегията за развитие на Педагогически факултет 

[Страница на Педагогически факултет, 563 Стратегия на ПФ, 206]. 

Квалификационните характеристики отразяват точно и ясно позицията на 

бъдещите специалисти в националната квалификационна рамка за висше 

образование, а също така и в квалификационната рамка на Европейското 

пространство за висше образование. Видна е връзката между целеполагане и 

очаквани резултати. 

Квалификационната характеристика на образователно-квалификационна степен по 

специалност „Образователен мениджмънт” в Педагогически факултет изграждат 

визията на бъдещите специалисти. В приложение в Стандарт 2. е представена 

квалификационната характеристика на специалността. В ежегодния  Кандидат-

студентски справочник студентите могат да намерят информация за магистърската 

програма „Образователен мениджмънт”. В него се актуализира информацията за всяка 

учебна година https://uni-

plovdiv.bg/uploads/site/obuchenie/magistraturi%202017/MAG%20PROGRAMI%202017/04pedago%

202017.pdf  . 

 Квалификационната характеристика се разработва в съответствие с професионалното 

направление и специалност и отразява търсените знания, умения, професионални 

компетентности и тенденциите за развитие на специалността в средносрочен и 

дългосрочен период у нас и в Европейското пространство. Съдържа информация за: 

образователните цели на специалността; знанията и уменията, необходими за успешна 

професионална дейност; общотеоретичната подготовка; специалната подготовка; 

професионалните компетентности; областите на професионалната реализация на 

завършилия обучението по специалността. Коректно са посочени професионалните 

позиции и професионалният профил на визирания педагогически специалист. Откроена 

е връзката между очакваните резултати в рамките на фундаменталната, специализирана 

и практико-приложна подготовка и целите на обучението. В квалификационната 

характеристика са представени компетентностите, овладяването на които е гаранция за 

превръщането на студентите магистри от Педагогически факултет в професионалисти, 

отговарящи на изискванията на съвременната професионална среда. 

  

3.1.1.1. Учебен план, учебни програми 

Учебните планове и учебните програми, по които се обучават студентите от 

Педагогически факултет отговарят на съвременните изисквания за образователно-

квалификационните степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на 

професионалните направления, застъпени в Педагогически факултет на ПУ. В 

приложение  в Стандарт 2 са представени действащият до момента учебен план, а 

така също и актуализираният през 2017 г. Информация за разработване и одобряване на 

програмите е представена в стандарт 2, а текущ мониторинг и периодичен преглед на 

програмите – в стандарт 9.  

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_563
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17367474221168365810.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_206
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/obuchenie/magistraturi%202017/MAG%20PROGRAMI%202017/04pedago%202017.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/obuchenie/magistraturi%202017/MAG%20PROGRAMI%202017/04pedago%202017.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/obuchenie/magistraturi%202017/MAG%20PROGRAMI%202017/04pedago%202017.pdf
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Стандартите за разработване на учебната документация (учебни планове и учебни 

програми) са подчинени на Закона за висшето образование и Правилника на ПУ, като 

се следват установените вътрешни университетски правила за тяхното прилагане. Тези 

стандарти са приложени при разработване на учебна документация на ПФ. 

В съответствие с решение на АС на ПУ „Паисий Хилендарски” (Протокол № 9 

/19.12.2011г.), явяващ се основа за стандартизиране на учебната документация (учебни 

планове и учебни програми), в Университета се приема европейският формат ECTS 

label. Стандартизирането на учебните планове и учебните програми е предпоставка за 

получаването на т. нар. ECTS label от ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Основополагащите стандарти за разработване на учебната документация, е подчинена 

на ЗВО, Правилника на ПУ„Паисий Хилендарски” и наредбата за прилагане на система 

за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. 

Процесите по организацията за разработване на учебната документация в 

Педагогическия факултет, е подчинена изцяло на действащите закони и нормативни 

актове, като задължително се следват вътрешно университетските и факултетни 

правила за тяхното прилагане и добрите практики на Университетите от страната и 

Европа. 

Прилагането на учебната документация и осъществяването на промени в нея, се 

извършват по регламентирани и стриктно спазвани процедури за създаване и 

непрекъсната актуализация на учебните планове и учебните програми. Разработени са и 

се прилагат стандарти, съответстващи на общата европейска система за трансфер на 

кредити и българската нормативна уредба на висшето образование. В процедурите по 

разработването на учебните планове и учебните програми дейно и ефективно участват 

и представителите на Студентския съвет. Всички промени в учебната документация се 

проконтролират след обсъждания в катедрата и на Факултетен съвет на ПФ. Всички 

промени в учебния план се гласуват и утвърждават на АС. 

1. http://uni-plovdiv.bg/pages/index/164/- Закон за висшето образование  

2. http://uni-plovdiv.bg/pages/index/167/- Правилник на ПУ  

3. http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf). стр. 28. 

4. http://www.nma.bg/uploads/files/naredba-krediti.pdf 

5. http://www.neaa.government.bg/images/files/naredba-03.pdf 

 

Към Педагогически факултет е изградена и функционира успешно Комисия по 

актуализиране на учебните планове, която координира дейностите по осъвременяване и 

адаптиране на учебните програми по всички бакалавърски, магистърски и докторантски 

програми на обучение. 

Учебният план е структурно и хронологично обвързана система от курсове за 

подготовка на специалисти с определена образователна степен и/или професионална 

квалификация в една научна област, ситуирана в дадено професионално направление. 

Всички учебни планове по професионалните направления в Педагогическия факултет 

са уеднаквени с тези в ПУ и следват следната съдържателна схема: описание на 

учебния план, анотация, специфични изисквания за прием, ред за признаване на 

http://uni-plovdiv.bg/pages/index/164/
http://uni-plovdiv.bg/pages/index/167/
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
http://www.nma.bg/uploads/files/naredba-krediti.pdf
http://www.neaa.government.bg/images/files/naredba-03.pdf
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предходно обучение, квалификационни изисквания и правила за квалификация, профил 

на специалността, основни резултати от обучението, професионален профил 

завършилите, възможности за продължаване на обучението, диаграма на структурата на 

курсовете с кредити, правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки, изисквания 

за завършване, координатор. Учебният план включва задължителни, избираеми и 

факултативни дисциплини. Балансът между тях отразява съвременното състояние на 

науките за образованието и квалификационните характеристики на специалностите. 

Континуумът е линеен, със съответстващи връзки на избираемите и факултативните 

дисциплини на изучаваните учебни предмети. Фундаменталните дисциплини са 

предложени в първата академична година, а тези със специфична професионална 

насоченост в следващите. В 4-ти се акцентира върху професионалното обучение и 

провеждане на практически занятия. Налице е стремеж към оптимална вътрешна 

съгласуваност – логическа и темпорална. Към всеки учебен план са представени две 

приложения: диаграма със задължителни дисциплини и диаграма с избираеми 

теоретични, практически и факултативни дисциплини.  

Компетентностно-базираният подход за осъществяване на обучението в 

Педагогически факултет по направление Теория и управление на образованието е 

центриран не само около Европейската квалификационна рамка за учене през целия 

живот, но и на единните европейски принципи за учителските компетенции и 

квалификации. Всички общи клъстера от компетентности за подготовка на 

педагогическите специалисти са включени в учебните дисциплини, предвидени в 

учебния план на специалността. Всички учебни дисциплини, осигуряващи 

професионалната подготовка на студентите магистри, са обезпечени с необходимите 

информационни продукти - учебници, учебни пособия и материали за обучение, 

притежание на библиотеката на Педагогически факултет, по-голяма част от които са 

авторски разработки на преподаватели от колегията. (виж Стандарт 5) 

Учебните програми (курсове) са основните градивни елементи на учебния план, като в 

тях в систематизиран вид се излага учебното съдържание.  Учебните програми на 

задължителните учебни дисциплини, избираеми и факултативи имат една обща 

структура: описание на дисциплината - хорариум и преподаватели; форми на обучение, 

форми на проверка и оценка на знания и умения, формиране на оценката на 

придобитите знания и умения, анотация; описание на предварителните изисквания 

преди провеждането на курса на обучение, компетентности при завършване на 

обучението по дисциплината; техническо осигуряване на обучението; тематично 

съдържание на учебната дисциплина – лекции, семинарни и практически упражнения; 

литература; конспект. В учебните дисциплини е налице представителство на редица 

съвременни теории в областта на фундаменталното и приложно познание. 

Учебните планове и учебните програми в своята цялостност са един съвременен 

образователен продукт, който предпоставя високо качество на обучение, преподаване и 

оценяване, ориентирани към студентите в Педагогически факултет на ПУ. 

3.1.1.2. План-графици за провеждане на образователните дейности през учебната 

година  

План-графиците за провеждане на образователните дейности през учебната година в 

Педагогически факултет са ориентирани към студентите.  

План-графиците за провеждане на обучението по различните специалности, в това 

число и за специалност „Образователен мениджмънт”,  се изготвят за всеки семестър и 
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са достъпни за студентите на сайта на ПФ [Правила за организация на учебния процес и 

академичен календар., 1224] [Страница на Педагогически факултет, 563]. План-

графици за провеждане на образователни дейности се публикуват и на хартиен носител 

на таблата пред учебен отдел, пред катедрите и информационните табла на 

Педагогически факултет. Графиците за изпитни сесии по семестри са видими на сайта 

на ПФ [Страница на Педагогически факултет, 563].  

Студентите от Педагогически факултет имат достъп и до други образователни 

дейности и прояви, свързани с обучения и възможности за развитие чрез сайта на 

факултета и информационните табла, където са оповестени мястото и времето за 

провеждане: за участия в проекти, национални и международни програми, вкл. по 

програма „Еразъм“, участия в уеб-бинарни сесии, в студентски форуми, които се 

провеждат ежегодно през месец май. 

  

3.1.1.3. Правилник и документация за организацията и провеждането на учебни 

практики и производствени стажове. 

Документацията за организацията и провеждането на учебните практики и 

производствени стажове в Педагогически факултет отразяват идеята за обучение,  

ориентирано към студентите. 

Пълният комплект от документацията за организацията и провеждането на учебните 

практики в образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Образователен мениджмънт”, се съхранява в катедра „Педагогика и управление на 

образованието”, която я администрира. В приложение 3.1.1.3. е представена 

документация за организация и провеждане на Преддипломна управленска практика. 

3.1.1.4. Набор от сродни учебни планове и учебни програми от национални и 

чужди ВУ 

 Сравняването на учебните планове с набор от учебни планове и учебни програми от 

други ВУ е целесъобразно откъм идеи за обмяна на опит и относно по-нататъшни 

промени с цел ефикасност на обучението, преподаването и оценяването, ориентирано 

към студентите.  

В Педагогически факултет е наличен набор от учебна документация от учебни планове 

и учебни програми от национални и чужди ВУ, които се съхраняват в катедрите, 

администриращи съответните специалности. В приложение 3.1.1.4. са представени 

проучвани магистърски програми по „Образователен мениджмънт” в чужди 

университети. 

Сравнително-образователният аспект на анализа на програмната документация показва, 

че квалификационната подготовка на студентите магистри от специалност 

„Образователен мениджмънт” на Педагогически факултет се осъществява в рамките на 

общотеоретическа, специализираща и практическа подготовка, с  представителство на 

учебни дисциплини, присъстващи и в учебните планове на специалността и в други 

български университети като: СУ,,Климент Охридски‘‘; ВТУ,,Св. Св. Кирил и 

Методий‘‘; ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ и ШУ „Константин Преславски”. В приложение 

3.1.1.4. е представен сравнителен анализ на учебните планове на визираните 

университети. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/19103980201435969936.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/19103980201435969936.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1224
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_563
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_563
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Специалността в определен вид са познати и в чужди ВУ, като  са анализирани 

приоритетно ВУ в европространството: University College of London и University of 

Oxford, Университета във Фрайбург /Universite de Fribourg – Le Departement des sciences 

de l’education est responsible de la conduite des programmes de Bachelor et de Master en 

sciences de l’education et en redagogie/; Университета в Берн/ Studienplan fur das 

Bachelor-ind Masterstudium im Studiengang Erziehungswissenschaft, Institut fur 

Erzienungswissenschaft der Universitat Bern Muesmattstraasse 27/; Университета Karl-

Franzens в Грац и др.  

Анализирани са учебни планове и извън европейското образователно пространство -  

American University of Washington в САЩ. В приложение 3.1.1.4. са представени  

Стандарти  и компетентности за дейността на директорите на училища. Опит на САЩ и 

ЕС. 

 

3.1.1.5. Информационни продукти, осигуряващи професионалната подготовка на 

студентите 

За реализиране на политиката за качествено образование в Педагогически факултет се 

въвеждат информационни продукти и иновативни практики, свързани с използването 

на съвременни методи на преподаване и модернизирана учебно-техническа база, 

ориентирани към студентите. Обучението се осъществява в рамките на парадигмата на 

консенсуса и хармонията, в центъра, на която е студентът и неговите потребности, 

интереси, образователни аспирации, конструктивистката парадигма, компетентностно-

базирания подход, а така също и грижа за личностното и професионално развитие на 

студентите. 

Като основна линия в [Стратегията за развитие на ПФ за периода 2012 г. – 2020 г. ] е 

заложено използването на съвременни технически средства и информационни 

технологии за обучение на студентите магистри от професионално направление Теория 

и управление на образованието. За периода 2013 – 2017 г. в ПФ се осъвремени цялата 

инфраструктура на семинарните зали и някои от големите аудитории. По-подробна 

информация се намира в материалите от стандарт 6 - Учебни ресурси и подпомагане на 

студентите.  Към настоящия момент 2017 г. ПФ е с мисия, визия, структура, 

инфраструктура и възможности, отговарящи на актуалните световни стандарти за 

осъществяване на ефективно обучение, ориентирано към студентите. В ПФ има 

постоянен интернет достъп на територията на факултета. От 2016 г. в ПФ бе изградена 

безжична мрежа UNI – FREE. Тя се обслужва и поддържа от системните 

администратори към ПФ и ПУ. ПФ разполага с 10 зали за интерактивно (две от които за 

е-обучение) обучение, разположени пропорционално на всеки от четирите етажа от 

сградния фонд, ползван от ПФ. Всяка от обновените зали е индивидуално съвременно 

архитектурно дизайнерско решение, а оборудването включва интерактивна дъска и 

мултимедиен комплект за презентации. ПФ разполага с компютърна зала с 10 работни 

места до която студентите имат свободен достъп. ПФ при ПУ „Паисий Хилендарски”е 

единственият Педагогически факултет в България, който разполага от 2014 г. и с 

уебинарна зала за електронно обучение. [Центърът за електронно обучение] 

администрира и организира провеждането на национални и международни уебинарни 

онлайн срещи, както и онлайн-хоспитиране. От стартирането на дейността си до 2017 г. 

в уебинарната зала за електронно обучение към ПФ са проведени  над 21 уебинара и 

онлайн-хоспитирания. Дейността на Центъра за електронно обучение е насочена към 

международни контакти с преподаватели и студенти по предварително набелязани теми 

file:///E:/ТУО/PrAkOM/PF%20Doklad%20standarti%20%202017.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/PF%20Doklad%20standarti%20%202017.docx
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за дискутиране. Възможностите за участие на студентите и преподавателите от ПФ са с 

директно присъствие в залата, или онлайн-връзка със залата. Всеки участник в 

уебинарните срещи-разговори има възможност да участва в хода на дискусията, което е 

осигурено от техническите й възможности – до 300 външни включвания и система от 

инструменти за ползване на системата. От 2016 г. ПФ разполага и с уеб базирана 

интерактивна система за обучение MOZABOOK. Системните администратори 

поддържат и администрират всички зали за електронно обучение, уебинарната зала за 

електронно обучение и интернет-системата в ПФ. С поредица от курсове за обучение за 

новите информационни технологии и продукти, преподавателите от ПФ поетапно 

включиха в лекционните си часове използването им. Залите за електронно обучение в 

ПФ се използват от преподаватели и студенти за работа с интерактивните дъски и с 

ползване на мултимедийни презентации. Уебинарната зала за електронно обучение се 

използва за уебинарни онлайн срещи и онлайн-хоспитирания. А залата за електронно 

обучение с уеб базирана интерактивна система за обучение MOZABOOK се използва 

като възможност и преподаватели, и студенти да се занимават, разучават и изработват с 

инструментите на системата илюстрации, анимации и презентации. 

Преподаватели от Педагогическия факултет участваха в създаването на Пловдивски 

електронен университет чрез изготвяне на електронни курсове по проект BG 

051РО001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ) – национален 

еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование”, и 

проведоха пилотно обучение. 

Към информационните продукти, осигуряващи професионалната подготовка на 

студентите се отнасят и редица учебници, учебни пособия и материали за обучение, 

притежание на библиотеката на Педагогически факултет и другите библиотеки в ПУ, 

представени в приложение 3.1.1.5. 

3.1.2. Изградена е организация за включване на студентите в практически 

занимания, стимулиращи творческата им активност. 

В Педагогически факултет на ПУ е изградена организация за включване на студентите 

от професионалните направления в практически занимания, стимулиращи творческата 

им активност.  

Новият учебен план на ОКС „Магистър” по специалност „Образователен мениджмънт”, 

задочно обучение, включва в четвърти семестър Преддипломна управленска практика с 

хорариум 30 часа, което носи на студентите 11 кредита. 

Актуалните управленски практики – приоритет в изследователската политика на 

Педагогически факултет и катедра „Педагогика и управление на образованието”, са 

част от изследователските проекти на студентите магистри в рамките на 

Преддипломната управленска практика. Те са: 

● Мениджмънт на образователната организация; 

● Мениджмънт на човешките ресурси в образованието; 

● Мениджмънт на качеството на образованието. 

За практическото обучение на студентите магистри през 2014 година бе разработено 

практическо ръководство „Педагогическата практика като контекст за развитие на 

професионалните и личностните компетентности на бъдещия педагог” под редакцията 

и научното ръководство на проф. П. Радев. Представен е модел за изследователски 

проект в рамките на разработване на стратегия за развитието на училището. Обхванати 

са всички аспекти: визия на училището, дефиниране на мисията на училището, 

стратегически анализ на външната и вътрешната среда, определяне на стратегически 
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цели, разработване на стратегически алтернативи и избор на стратегия, разработване на 

стратегически план. 

 

Справки и отчети за проведени проучвания на студентското мнение, относно 

качеството и практическата полезност на обучението.  

В Педагогически факултет на ПУ са налице справки и отчети за проведени проучвания 

на студентското мнение относно качеството и практическата полезност на обучението, 

които са ориентир към повишаване качеството на обучението, ориентирано към 

студентите. 

             Изградена е и се развива система за обратна връзка, по която се получава 

информация за качеството и резултатите от обучението на студентите. Базира се на 

периодично провеждани анкетни изследвания на мнението на студентите. Анкетните 

карти съдържат четири раздела: обща информация за студента, учебен процес, 

организация на обучението, академична среда. Извадки от анализ на резултатите от 

анкетните проучвания сочат, че знанията и уменията, които усвояват студентите, във 

висока степен са актуални и ориентирани към потребностите на практиката (отговори 

на въпрос. 11.2 от  [Анкетна карта 3-2, 227] -  [Анализ A3.1 2015-2016, 241]. 

Друг източник за отчитане на мнението на студентите за практическата полезност на 

обучението са студентски отчети и доклади след завършване на учебната практика или 

стаж и проучване на степента на удовлетвореност на студентите от провежданите 

производствени стажове, чиято информация за тях ще бъде анализирана по-надолу.  

3.1.2.1. Договори за провеждане на учебни практики и производствени стажове 

Педагогическият факултет има сключени договори за провеждане на учебни практики 

и практически стажове (текущи практики, хоспитиране, стажантски практики, 

управленски и летни практики) в образователни, държавни, общински и социални 

институции с цел качествено обучение, ориентирано към студентите.  

В катедрите, администриращи съответните специалности в Педагогически факултет, в 

документация по акредитацията се съхраняват списъци с тези организации, с които са 

сключени договори за провеждане на учебни практики по съответната специалност. 

Списъци за договори са налични в системата КОМПАС http://compass.uni-plovdiv.bg/  и 

в системата [Рамкови договори с училища и институции, 1241] - [Рамкови договори с 

училища и институции, 1241]. В Приложение 3.1.2.1. са представени договори и 

партньорства за провеждане на учебни практики и стажове с Регионалния инспекторат 

по образованието – Пловдив, базови училища и детски градини. Моделът на 

Преддипломна управленска практика предпоставя възможността за реализирането ѝ и в 

образователни институции по местоживеене. 

 Голям интерес от страна на студентите предизвика възможността за включването им в 

проект „Студентски практики“, финансирана от ЕС. Изцяло бяха заети обявените 

позиции във Фаза 1. След завършване на стажа студентите получават сертификати, 

които се връчват на организирана церемония с участието на Декана на Педагогически 

факултет, академични наставници, ментори на фирми, функционален експерт и 

студенти. От представените доклади и отчети за работата на студента се отчита 

полезността от проведените практически занимания и възможността за придобиване на 

опит.  

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1398273607988041962.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_227
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/981633421147152499.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_241
http://compass.uni-plovdiv.bg/
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1252764226434318355.docx
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1241
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1252764226434318355.docx
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1252764226434318355.docx
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1241
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3.1.2.2. Студентски отчети (доклади) след завършване на учебната практика или 

производствения стаж 

В студентски отчети и доклади след завършване на учебната практика или стаж се 

отчита полезността от проведените практически занимания и се очертават възможности 

за стимулиране на творческата активност на студентите. 

След приключване на Предидпломната управленска практика, студентите магистри 

представят портфолио със своя изследователски продукт/разработка, в рамките на 

предложената изследователска програма.  

3.1.2.3. Резултати от проучване на степента на удовлетвореност на студентите от 

провежданите производствени стажове  

 

В Педагогически факултет се осъществява проучване на степента на удовлетвореност 

на студентите от провежданите стажове с цел повишаване на качеството на обучението. 

Подробни резултати и анализ на информацията, относно мненията на студентите може 

да се получи от материала по стандарт 7 – управление на информацията.   

Всяка година след приключване на Предипломната управленска практика студентите 

магистри от специалност „Образователен мениджмънт” отговарят на следните въпроси: 

1. Удовлетворени ли сте от приключилата преддипломна управленска практика? 

2. Считате ли, че вашите знания, умения и компетентности са адекватни на 

изискванията на професионалната среда? 

3. Ако кандидатствате сега, бихте ли избрали отново тази магистърска програма? 

4. Бихте ли препоръчали магистърската програма по специалност „Образователен 

мениджмънт” на ваши близки?  

Резултатите от проучванията на степента на удовлетвореност на студентите от 

провеждането на преддипломната управленска практика показват, че по-голяма част 

студентите са с висока степен на удовлетвореност.  

 

3.1.2.4. Документирани мнения за степента на удовлетвореност на работодателите 

от стажантите и практикантите 

В Педагогически факултет са налице документирани мнения за степента на 

удовлетвореност на работодателите от стажантите и практикантите. Тези мнения 

спомагат за повишаване на качеството на обучение, ориентирано към студентите. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/4591219981735178901.pdf 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/11500263461853671219.pdf 
Комплимент за Педагогически факултет са не само вербално изразената висока степен 

на удовлетвореност, но и официално представените мнения на работодателите. 

Категорично е мнението за релевантността на знанията, уменията и компетентностите 

на нашите студенти и изискванията на професионалната среда.  

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/4591219981735178901.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/11500263461853671219.pdf
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3.1.3. Проучвания на степента на заинтересованост на студентите за обучение по 

образователни програми. 

Проучванията на степента на заинтересованост на студентите за обучение по 

образователните програми в Педагогически факултет показват степента на интерес към 

обучение по различните специалности във факултета. Това  позволява и задължава да 

се имат предвид техните положителни оценки, критични бележки и препоръки към 

учебния процес и несъмнено предполага усъвършенстване на работата и на 

преподавателите,  и на ръководството на факултета към качествено обучение, 

ориентирано към студентите. По-подробна информация може да се открие в стандарт 7 

– управление на информацията. 

Дипломираните през последните 5г. в %, които са наети на работа в страната 

(отделно в страна от Европейския съюз) през първите две години след завършване 

на образованието 

Проучвания се извършват с помощта на: 

 Анкетни изследвания със студенти на тяхната промоция; 

 Клуб на възпитаниците на ПФ;  

 Кариерния център към Пловдивския университет;  

 Проект АЛУМНИ. 

Чрез направено анкетно проучване сред студентите през 2017 година в деня на тяхната 

промоция чрез анкетна карта се оказва, че възпитаниците на ПФ са наети на работа в 

страната. Завършилите Педагогическия факултет студенти се реализират успешно в 

образователната сфера, в социалната сфера, в културната сфера, други услуги, 

държавната администрация, неправителствени организации и др. Най-голяма част от 

тях са заети в Пловдив и областта, както и в други областни центрове, следвани от 

работещите в столицата и общински центрове – справка с резултати от анкетното 

проучване на студентите. В приложение 3.1.3. са представени документи: анкетна 

карта попълвана в деня на промоцията, а в стандарт   

Кариерното развитие на студентите от магистърска програма Образователен 

мениджмънт може да се проследи в Приложение 7.1 

 

3.1.3.1. Документирани проучвания на: 

-степента на заинтересованост на студентите за обучение по образователни 

програми, предлагани в институцията; 

-динамиката на степента на заинтересованост към всяка програма за обучение. 

В Педагогическия факултет се извършват и документират проучвания на студентите 

чрез анкетни изследвания за тяхната заинтересованост по образователните програми и 

се анализира динамиката на степента на заинтересованост към всяка специалност. По-

подробна информация се съдържа в стандарт 7 – управление на информацията.  

В началото на учебната година във всяка катедра се извършва анализ на изминалата 

кандидат-студентска кампания, отчетите на която са публикувани на сайта на ПУ 

[Страница на Педагогически факултет, 563]. В катедра Педагогика и управление на 

образованието специално се анализира интересът към магистърска програма 

Образователен ениджмънт, а така също се изработва стратегия за оптимизиране на 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_563
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съдържанието на образователната програма. Тези анализи се обсъждат на Декански 

съвет и на Факултетен съвет.  

3.1.4. Използване на ясни съвременни и публично оповестени методи за оценяване 

постиженията на студентите (портфолиа, творчески задачи, информационни 

продукти, есета, реферати)  

В Педагогическия факултет се използват ясни съвременни и публично оповестени 

методи за оценяване постиженията на студентите и те са насочени към подкрепа на 

студентите за развитие на собствените им умения в дадената област.  

Във Факултета е приета приетата Факултетна система за оценяване на знанията, 

уменията и компетентностите на студентите от Педагогически факултет [Факултетна 

система за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите, 208]. С 

нея се регламентират ясни, строги и прозрачни правила за оценяване и контрол на 

студентите. Разработени са принципите на оценяване по учебните дисциплини; 

съдържанието на условните единици за написване на реферати и за съставяне на други 

творчески самостоятелни теми. Дадени са указания за разработки по учебната 

дисциплина.  

В Педагогически факултет са приети Основни изисквания и критерии за разработване, 

защита и оценяване на дипломни работи от студенти за ОКС “бакалавър” и “магистър” 

[Основни изисквания и критерии за разработване, защита и оценяване на дипломни 

работи от студенти, 209]. Разработени са Критерии за оценяване при писмено 

семестриално изпитване [Критерии за оценяване на писмено изпитване, 213]. 

Факултетната Система за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на 

студентите се изгражда на правна основа върху: Закон за висше образование Глава 

пета. Структура и организация на учебния процес във висшите училища Чл. 44 и 44а и 

Правилник за устройството и дейността на ПУ “Паисий Хилендарски” Глава VII. 

Учебна дейност, членове 100, 101 и 102. Основни характеристики на системата са: 

- Оценяването е система от взаимодействия (акт и процес на събиране и документиране 

на информация) между студентите и преподавателя за определяне на стойността, 

значението или степента на присъствие и представяне на знания, умения и 

компетентности на студентите; 

 - То е процес на формализираща практика за придаване или поставяне на стойност на 

нещо, в което се включва качествено и количествено описание. 

Системата за оценяване на знанията, уменията и компетентностите включва четири 

основни компонента – принципи на оценяване, външни форми на оценяване, методи на 

оценяване, средства на оценяване. Тя се отнася за студенти от ОКС “бакалавър” и ОКС 

“магистър”. 

Студентите от бакалавърските и магистърските програми в ПФ имат достъп до 

информацията за системата за оценяване на знанията, уменията и компетентностите им 

чрез използване на специализирания сайт на факултета .  

При приключване на обучението за студентите от ОКС „Магистър” по „Образователен 

мениджмънт” е предвидено разработване и защита на дипломен проект. Тази  

възможност е регламентирана в [Основни изисквания и критерии за разработване, 

защита и оценяване на дипломни работи от студенти, 209]. Достъпът на студентите от 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/4658025851451638313.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/4658025851451638313.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_208
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16113724661579594519.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16113724661579594519.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_209
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1526059630136087446.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_213
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16113724661579594519.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16113724661579594519.pdf
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_209
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ПФ до тази информация също е свободен чрез използване на специализирания сайт на 

ПФ, или чрез консултация с инспекторите, администриращи бакалавърските и 

магистърските програми към ПФ. 

В началото на всеки лекционен курс преподавателят обявява критериите за оценяване 

по съответната дисциплина, които, заедно с начините за оценяване, са подробно 

разписани в учебната програма и конспекта на конкретната учебна дисциплина. 

Съгласно решениe на АС от 19.12.2011 г., като основа за стандартизиране на учебната 

документация (учебни планове и курсове по специалности), в Университета се приема 

европейският формат ECTS label (вж. стр. 28. на http://ec.europa.eu/ education/lifelong-

learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf). Стандартизирането на университетските учебни 

планове и програми е предпоставка за получаване на т. нар. ECTS label от ПУ „Паисий 

Хилендарски“. 

3.1.4.1. Писмени становища на студенти и работодатели за съответствието между 

специфичните компетенции, създавани при изучаването на определена 

дисциплина и съдържанието на тестовете за оценяване по тази дисциплина 

В Педагогическия факултет се съхраняват писмени становища на студенти и 

работодатели за съответствието между специфичните компетенции, създавани при 

изучаването на определената дисциплина и оценяването по тази дисциплина.  

В приложение 3.1.1.3. е представена бланка на становище от ментора на студентите, за 

Преддипломна управленска практика на студентите магистри от специалност 

„Образователен мениджмънт”.  

3.1.5. Съществува динамична и прозрачна обратна връзка между преподаватели и 

студенти; публично оповестена е система за провеждане на изпитните процедури 

(вкл. Държавни изпити и дипломни защити), която включва критериите и 

методите за проверка и оценка на знанията и уменията на обучаемите, както и 

критериите за поставяне на цифрова оценка  

             В Педагогически факултет съществува динамична и прозрачна обратна връзка 

между преподаватели и студенти. Студентският съвет съдейства за осъществяване на 

постоянна връзка между студенти и преподаватели, с цел подобряване качеството на 

обучение и комуникация. В сайта на Студентски съвет е достъпна информация за 

неговия правилник, ръководство и дейности [Правилник за устройството и дейността 

на Студентския съвет на ПУ "Паисий Хилендарски", 1242] - [Правилник за 

устройството и дейността на Студентския съвет на ПУ "Паисий Хилендарски", 1242  

В Педагогическия факултет публично  е оповестена система за провеждане на 

изпитните процедури (вкл. Държавни изпити и дипломни защити), която включва 

критериите и методите за проверка и оценка на знанията и уменията на обучаемите, 

както и критериите за поставяне на цифрова оценка. По-подробно това е разгледано  

по-горе в съдържание на критерий 3.1.4. 

            Наличието на обратна връзка между преподаватели и студенти е неразделна част 

от целите на ПФ, което осигурява по-добри възможности за усвояване на материала, 

задаване на въпроси, практическа насоченост и т.н. Всеки преподавател посочва 

електронна поща и телефон за връзка, които да се ползват от студентите, при 

необходимост. Информацията е публикувана на сайта на ПФ [сайт на ПУ Паисий 

Хилендарски, 915]). Комуникацията се осъществява и в изградения университетски и 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/32/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/32/
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1242
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/32/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/32/
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1242
https://uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/
file:///E:/MWS-ST-PC/Desktop/Kirilka/AKREDITATZIYA/2017/Akred%20PU17/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_915
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факултетен форум, на страницата на Педагогически факултет,  в социалните мрежи и 

др. 

Академичните наставници (координатори на специалността) са перманентната връзка 

между студентите, преподавателите, ръководителите на катедри, деканското 

ръководство и декана по всички въпроси, свързани с формите за проверка и оценка, а 

така също и за обективността й. Във всички случаи, когато е възможно, оценяването се 

извършва от повече от един изпитващ. Когато лекционният курс включва и 

упражнения, хабилитираният преподавател изпитва с асистента, който ръководи 

упражненията. Формирането на оценката от Преддипломна управленска практика 

включва паритетното участие и на университетския преподавател, и на директора на 

училището в рамките на което е осъществен изследоветелският проект.  

Брой специалисти от практиката включени в комисиите за семестриални и 

държавни изпити 

В изпитните процедури са включени и специалисти от практиката. В приложение 3.1.5. 

е представена заповед за включване на специалисти от практиката – директори и 

учители, които участват в оценката на практическата подготовка на студентите-

магистри. Наред с това в оценяването на теоретичните знания по определени 

дисциплини участват и докторанти от докторската програма Управление на 

образованието – изтъкнати представители на образователната общност като д-р Ваня 

Кастрава, д-р Елеонора Лилова, д-р Вася Арсенова, докторант Юлиян Петров и др.     

В приложение 3.1.5. са представени образец на протокол от проведена Преддипломна 

управленска практика, които дават информация за оценката и мотивите на директорите.  

3.1.6. Ефективността на процесите, свързани с качеството на образователния 

процес се гарантира чрез текущ мониторинг и периодичен анализ (затруднения, 

постижения, дефицити). В мониторинга и анализа участват и студенти, 

партньорски организации, експерти, потребители на кадри. 

В Педагогически факултет ефективността на процесите, свързани с качеството на 

образователния процес се гарантира чрез мониторинг и периодичен анализ, в който 

участват студентски, партньорски организации, експерти, потребители на кадри. 

Подробна информация може да се намери в материалите по: стандарт 9 текущ 

мониторинг и периодичен преглед на програмите; 7 – управление на 

информацията; стандарт 8 – информация за обществеността. 

В ПФ съществува [Система за осигуряване, поддържане и развиване качеството на 

обучението и на образователния продукт]. Приемането на Системата за осигуряване, 

поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт в 

Педагогически факултет е решение, което регламентира: 

• органите и техните правомощия за реализиране на Системата; 

• индикаторите (в т. ч. критериите) за оценяване качеството на обучението и 

образователния продукт; 

• стандартите за оценка на качеството; 

• процедурите за оценка на качеството; 

• правилата за функциониране на системата. 

Чрез системата се гарантира: 

• постоянното подобряване качеството на обучението и образователният продукт; 
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• прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка на качеството на 

обучението и образователния продукт; 

• стимулиране на преподавателите и структурите към съзнателно, постоянно развитие и 

отговорност за качеството на обучението и образователния продукт; 

• поддържане и обработване на база от обективни данни, които да служат за 

ефективното управление и постоянно повишаване качеството на образователния 

продукт. 

ОРГАНИ: За осъществяване на дейностите по самооценяване и оценяване, на 

качеството на обучението и образователния продукт се изгражда „Комисия за оценка, 

поддържане и усъвършенстване на качеството на обучението”. В състава на Комисията 

се включват: 

• зам. декан, Председател на Комисията по качеството; 

• по един представител на всяка катедра; 

• представител на Студентски съвет. 

В ПФ е изградена система за разглеждане и удовлетворяване на студентските искания. 

Студентите могат да поставят за разглеждане и удовлетворяване на студентски 

искания, в писмен вид, за усъвършенстване на качеството на учебния процес на: 

отговорника на курса, на академичния наставник на курса, на членовете на 

Студентския съвет към ПУ, на членовете на [Комисия по качеството към ПФ], на 

членовете на Деканското ръководство. Въведената демократична система е йерархична 

и студентите трябва да спазват въведените алгоритми за оптималното й 

функциониране. 

Чрез приетия [Правилник за устройство и дейност на Обществен съвет към ПФ на ПУ 

“Паисий Хилендарски”] се осигурява ефективен мониторинг на академичната и 

административната дейности всеки семестър. Оценява се ефективността на 

предприетите организационно- управленски действия за подобряване на качеството на 

обучение в ПФ и се правят предложения за приемане на адекватни мерки по отношение 

на практическата подготовка на студентите от специалностите на ПФ. В състава на 

Обществения консултативен съвет могат да се включват възпитаниците на ПФ.  

Чрез [Правилник за поддържане на професионалното равнище на 

научноизследователската дейност и научната продукция на преподавателите, 

студентите и докторантите от Педагогическия факултет на Пловдивския университет 

“Паисий Хилендарски”] се осигурява надеждна информация по отношение и на 

качеството на академичното обучение, и на възможностите за научноизследователска 

дейност на студенти и докторанти към ПФ.  

3.1.7. Съществуват правила за съставяне на комисия за разглеждане на жалби от 

студенти.  

Основен орган за изразяване интересите на студентите е Студентския факултетен съвет, 

който е съставна част от общо университетския Студентски съвет чрез своите 

представители там. Цялата дейност на студентския факултетен съвет е съобразена със 

ЗВО и Правилника на Пловдивски университет, което касае начина на 

представителство от различните специалности и направения във факултета, 

провеждането на избори и текущия контрол по всекидневните задачи. Студентите имат 

представителство в Общото събрание и Факултетния съвет, честа е практиката да се 

поканват техни представители на заседанията на Деканския съвет или на катедрените 

съвети. Те също така взимат активно участие в различни комисии и най-дейно е 

тяхното присъствие в Комисията по качеството. Подготовката за акредитация на 

различните специалности, както и следакредитационния контрол също така се 

осъществява с активното участие на студентите.  
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Брой разгледани студентски жалби 

В деканата на ПФ липсват жалби от страна на студенти във връзка с непознаване на 

критериите за оценяване, проблеми, свързани с образователния процес по различни 

дисциплини от магистърска програма „Образователен мениджмънт”.  

Перманентната оперативна връзка на координатора на специалността, а така също и  

регистрираната висока степен на удовлетвореност на студентите магистри са 

предпоставки за липсата на жалби и недопускане на колизии и неразрешени проблеми.   

 

Стандарт ESG 4. Прием, развитие, признаване и 

сертифициране на студентите  
 

4.1. Институцията оповестява публично приетите от нея документи, очертаващи 

„жизнения цикъл“ на студента: прием в съответно професионално направление/ 

специалност от регулирани професии, развитие,признаване и дипломиране,както 

и доказателства за последователното им и прозрачно прилагане. 

Административното обслужване на студентите в ПФ се осъществява от Учебен отдел 

като се базира на приетите на университетско равнище процедури и срокове. За всяка 

учебна година се разписват Правила за организация на учебния процес и 

Академичен календар, които се утвърждават от АС. 

[Правила за организация на учебния процес и академичен календар., 1224] - [Правила 

за организация на учебния процес и академичен календар., 1224] 

 

4.1.1. Създадена е организация за привличане, прием и адаптиране на българските 

и чуждестранни студенти и докторанти. 

Правилата за приемане на студенти и процедурите, които засягат приема, са описани в 

Правилника за устройството и дейността на ПФ при ПУ „П. Хиленндарски“ и са 

оповестени на сайта на университета. Условията, процедурите и вътрешните правила за 

кандидатстване и прием в бакалавърските, магистърските и докторски програми към 

ПФ, се публикуват в сайта на Факултета. Ежегодно се публикува информация относно 

Кандидатстудентската кампания – съществуващи и нови специалности, условия за 

прием и квалификация.  

[Справочник за кандидат-студенти, 1226] - [Кандидат-студентски справочник, 1257] 

[Изисквания към чуждестранните кандидат-студенти, 1227]  

На електронния сайт на ПУ се поддържа актуална, достъпна и достоверна информация 

за всички етапи и процедури по приема на кандидат-студентите - съобщения и 

контакти, проверка на резултати от изпити и класиране, график за провеждане на 

предварителни изпити, график за провеждане на конкурсните изпити, балообразуване 

по специалности, такси за кандидатстване и т.н.  В приложение 3.1.1. е представена 

информация за кандидатстване в магистърски програми, в това число и магистърската 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/19103980201435969936.pdf
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1224
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/19103980201435969936.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/19103980201435969936.pdf
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1224
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1030/
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1226
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1030/
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1257
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1032/
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1227


50 
 

програма „Образоветелен мениджмънт”. Ежегодно на сайта на университета се 

публикува информация относно Кандидат-студентската кампания – съществуващи и 

нови специалности, условия за прием и квалификация. Катедра ”Педагогика и 

управление на образованието” всяка година прави отчет на кандидат-студенската 

кампания и резултатите за специалностите, които администрира. Налице е перманентен 

интерес към програма „Образователен мениджмънт”. За периода 2013 – 2017 година  

програмата са завършили 82 студенти магистри, а за настоящата 2017 г. броят е 21 

студенти магистри. Предвид спецификата на магистърската програма да подготвя 

управленски кадри в образователната сфера може да се подчертае, че този интерес е 

академически задоволителен.  [https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/]  

 

На официалния сайт на Педагогически факултет за кандидатите и студентите 

предоставена подробна информация за съдържанието на отделните специалности от 

ОКС Бакалавър програми и Магистър програми, както и за Докторските програми 

[https://uni-plovdiv.bg/pages/index/255/] [https://uni-plovdiv.bg/pages/index/254/] 

[https://uni-plovdiv.bg/pages/index/256/] 

Актуална информация за всички учебни процедури, свързани с административното 

обслужване на студенти е достъпна на сайта на университета. Студентите могат да 

проверяват резултатите от проведени изпити онлайн. Инспекторите от Учебен отдел 

водят електронно досие на всеки студент, съхраняващо информация за всички етапи от 

„жизнения цикъл“ на студента. 

[Учебни процедури, 1228] - [Информация за оценки, 1229] - [Студентска 

информационна система, 1259] 

Разработена е Факултетна система за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите на студентите, както и основните [Основни изисквания и критерии за 

разработване, защита и оценяване на дипломни работи от студенти, 209]. 

[Факултетна система за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на 

студентите, 208]  

Деканското ръководство и ръководителите на катедрите, както и координаторите за 

всяка от специалностите в ПФ, осъществяват редовно и своевременно запознаване на 

студентите с правилата за осигуряване качеството на образователния процес. 

Координаторът на магистърска програма „Образователен мениджмънт” участва при 

изготвянето на график за всяка изпитна сесия, който се публикува на страницата на ПФ 

в сайта на ПУ.  [Графици за изпитна сесия, 1230]  

Ежегодно Педагогически факултет организира Студентски и докторантски научни 

форуми като представените материали се публикуват в сборници.  

[Правилник НИД и ХТД, 214] [Студентски научни форуми 2013-2016г., 1232] - 

Функционирането на Университетската библиотека се регулира от Правилник за 

устройството и дейността на Университетската библиотека при Пловдивския 

университет “Паисий Хилендарски”. Правилникът за обслужване на читателите в 

Университетската библиотека, както и Университетския информационен център 

се използват активно от студентите на ПФ. Това разширява възможностите за 

използване на иновативни средства за образователни нужди. Наличието на безжичен 
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интернет на територията на ПФ осигурява непрекъснат достъп за студентите до 

информационните ресурси на библиотеките и до мрежовите услуги на университета. 

[Университетска библиотека на ПУ, 1234] [Интернет каталог на университетската 

библиотека, 1235] - [Eлектронен каталог на университетската библиотека, 1260] 

[Университетският информационен център, 1236]  

Информация за Университетски център за кариерно развитие може да бъде намерена на 

сайта на университета. Правилникът на УЦКР регламентира устройството, целите и 

неговите основни дейности. По време на провеждането на практика от студентите по 

проект „Студентски практики” се осъществява взаимодействие с потребителите на 

кадри. Голяма част от студентите, осъществили тази практика започват работа в 

съответната институция. 

[Университетски център за кариерно развитие, 1237] - [Университетски център за 

кариерно развитие, 1266] 

[Правилник за организацията и дейността на университетски център за кариерно 

развитие, 1238]  

[Списък на студенти, които работят по специалността си в резултат от проведената 

практика по проект „Студентски практик, 1239]  

В деня на тържественото връчване на дипломите в Педагогическия факултет на 

студентите се предоставя анкетна карта, която има за цел да се съберат факти за 

реализацията на студентите след полагане на държавните изпити.  [Анкетна карта 3-2, 

227]  

За подпомагане на теоретичната и практическата подготовка на студентите 

Педагогически факултет сключва договори с детски градини, училища и други 

институции. За повишаване качеството на обучението спомагат и сключените договори 

с чуждестранни университети. Това прави изключитлно ефективно реализирането на 

Преддипломната управленска практика, която е представена в 3.1.1.3.  

[Договори за Международно академично сътрудничество, 1240]  

[Рамкови договори с училища и институции, 1241]  

Студетски съвет съдейства за осъществяване на постоянна връзка между студенти и 

преподаватели, с цел подобряване качеството на обучение и комуникация. В сайта на 

Студентски съвет е достъпна информация за неговия правилник, ръководство и 

дейности. За студентите магистри по специалност „Образователен мениджмънт” е  

предоставена възможност за развиване на своя лидерски потенциал чрез участия в 

конференции и други активности в най-голямата международна студентска 

организация AIESEC, която присъства в 107 страни и над 1700 университета по целия 

свят. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/35/ 
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[Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на ПУ "Паисий 

Хилендарски", 1242]  

Анкетите за проучване мнението на студентите относно качеството на образователния 

продукт в Педагогическия факултет на Пловдивския университет са част от пакет от 

анкети, одобрени от Комисията по качеството към ПФ. Анкетите са изработена в 

съответствие с целите и критериите зададени от Системата за осигуряване и 

поддържане на качеството на образователния продукт в Пловдивския университет и 

целят установяване на общите нагласи и представи сред студентите. Резултатите от 

проведеното анкетиране би дало възможност да се забележат тенденции, касаещи 

качеството на образователния продукт. Целта на анкетирането е изследване на 

мнението на студентите относно организацията на учебния процес в Педагогическия 

факултет. Провежданите анонимни анкетни проучвания сред студентите целят 

подобряване организацията на учебната работа в Педагогически факултет и 

повишаване качеството на обучението. [Анкетна карта 1, 225] [Анкетна карта 2, 226]  

Преподавателите от магистърската програма по „Образователен мениджмънт” 

осъществяват редовни срещи с потребители и експерти от практиката, които активно 

участват в практическото бучение на студентите магистри. Обсъжда се ефективността и 

качеството на образователния процес (постижения, дефицити).   

Ежегодно на сайта на университета се публикува информация относно Кандидат-

студентската кампания – съществуващи и нови специалности, условия за прием и 

квалификация. 

[Доклад обобщение на анкети 2015, 237] [Нови специалности и прием, 1258]  

Студентите имат възможност да проверяват оценките си от проведени изпити чрез 

Студентска информационна система. 

[Студентска информационна система, 1259]  

4.1.2. Съществуват практики за признаване, в съответствие с принципите на 

Лисабонската конвенция, на квалификациите, отнасящи се до висшето 

образование, както в цялата страна, така и в европейския регион. 

Във ПФ действат правила за признаване на придобитото висше образование и 

завършените периоди на обучение в чуждестранни висши училища за кандидати, които 

продължават своето обучение във Педагогически факултет на ПУ, които са съобразени 

с правилата на Университета https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1246/. 

Първата стъпка по признаване се извършва от Комисия, назначена със заповед на 

Декана, в която се включват като председател – Заместник-декан на ПФ и членове 

ръководител катедри, хабилитирани преподаватели според областта на висше 

образование и съответната специалност. Тя разглежда документите и дава становище 

пред факултетния съвет на ПФ и съответното университетско звено с мнение за 

признаване или не на дипломата. 

АС на Пловдивския университет има решение за признаване на специализиращи 

курсове, стажове, мобилности у нас и в чужбина https://uni-

plovdiv.bg/uploads/site/erazam/re6eniq-akad_savet.PDF. 
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4.1.3. В професионалното направление/специалност от регулираните професии са 

утвърдени правила за академичното признаване на периоди на обучение и 

практика в чужбина, свързани с мобилността на студентите в рамките на 

договорни взаимоотношения с чуждестранни висши училища и европейските 

програми за образование, обучение, младеж и спорт 

Повишаването на качеството на образованието и конкурентноспособността на 

образованието, предоставяно в ПФ, е тясно свързано със стимулиране на академичната 

мобилност и активизиране на участието на преподаватели и студенти в международни 

образователни програми и научноизследователски проекти. Значим принос в това 

отношение има участието на Факултета в програмите за академичен обмен Еразъм и 

Еразъм+. В  Педагогически факултет – сключени са договори с 18 университета от ЕС 

за провеждане на мобилност за студентите и докторанти. 

Педагогическият факултет има сключено споразумение за провеждане на стажантски 

практики с 5 Белгийски организации, доставчици на социални и социално-

педагогически услуги за деца и лица с интелектуални затруднения. Международната 

мобилност на студентите и докторантите през отчетния период е с добри показатели – 

таблица 4.1 

Таблица 4.1. Участия на студенти и докторанти на ПФ в международен обмен през 

периода 2013 – 2017 година. 

№ Международен обмен Студенти Докторанти 

1. Мобилност по Еразъм+       27          4 

2. Стажантска мобилност в Белгия         6          2 

3. Мобилност по договор с МГППУ         8          2 

4. Други международни специализации 

по проекти 

                   3 

5. Общо        41          11 

Студентите-магистри от специалност Образователен мениджмънт – 3 студенти са 

провели 7 мобилности в чужбина по програма Еразъм и други международни 

образователни програми. 

Стартира нов портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS. В тази 

мрежа може да бъде намерена и детайлна информация относно условия на труд и 

работа в Европа, визов режим, права на интелектуална собственост, признаване на 

дипломи и др., както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от 

Европа, които са част от мрежата. 

В приложение 4.1.3. са представени двустранни договори по програмата „Еразъм” 

2013 г. и договори на ПФ за билатерално сътрудничество по програма „Еразъм +“ за 

периода 2016 - 2021г.  

[Портал за европейска мобилност, 1264] [Портал на паневропейската мрежа за 

мобилност, 1263]  

[Процедура за кандидатсване и селекция за студентска мобилност с цел обучение и с 

цел практика, 1265]  
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4.1.4. Създадени са правила за включване на студентите и докторантите в 

изпълнението на изследователски проекти в професионалното направление/ 

специалност от регулираните професии, както и в сродни изследователски 

структури. 

В Педагогически факултет са създадени подходящи и устойчиви условия за 

научноизследователска и художествено-творческа дейност на студенти и докторанти: 

 Ежегодни студентски научни форуми; 

 Ежегодни докторантски научни форуми; 

 Сборници с доклади от студентските научни форуми; 

 Специализирано периодично издание „Докторантски изследвания“; 

 Докторантски научноизследователски проекти; 

 Участие на докторанти и студенти в научноизследователски проекти 

съвместно с преподаватели от Педагогически факултет. 

 Изложби, концерти и представления на студентите в областта на изкуствта 

Научноизследователската дейност на студентите и докторантите към ПФ се 

осъществява и в рамките на вътрешноинституционални, национални и международни 

проекти и индивидуално − под ръководството на преподаватели от факултета. Редът и 

условията за включване на преподавателите, студентите и докторантите в 

научноизследователската дейност се определят съгласно вътрешната нормативна база 

на Университета. В Правилника за устройството и дейността на ПУ [Правилник за 

устройството и дейността на ПУ, 448] в чл.106 ал.5 е регламентирано, че 

научноизследователската дейност на студентите е неразделна част от 

научноизследователската дейност на Университета. 

През периода 2013 – 2017 година са организирани и проведени 5 специализирани 

тематични форума за студенти и одобрените и рецензирани доклади са публикувани в 

пет сборника (Таблица 4.2). Данните за участие на студентите от специалност 

Образователен мениджмънт са представени в стандарт 5.  

Таблица 4.2 Специализирани студентски форуми за научноизследователски и 

художествено-творчески изяви. 

Година Сборник Брой 

участници 

Брой 

публикувани 

научни 

доклади 

Брой 

художествено-

творчески 

изяви 

2013 ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДХОДИ, 

ТЕХНОЛОГИИ 

133 39 30 

2014 ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТ 

154 47 34 

2015 ЦЕННОСТИ, МОТИВАЦИЯ 

И КРЕАТИВНОСТ В 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

159 43 39 

2016 ДЕТЕТО И СЪВРЕМЕННИЯТ 

СВЯТ 

 

128 61 21 

2017 ШЕСТИ СТУДЕНТСКИ 

НАУЧЕН ФОРУМ 

124 67 29 

 

Педагогическия факултет провежда устойчива политика за включване на студенти и 

докторанти в съвместни проекти на преподаватели от Педагогическия факултет 

(Таблица 4.5).  

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
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Таблица 4.5  Научноизследователски проекти на Педагогически факултет с 

участие на студенти и докторанти. 

№ Годи

на 

Програ

ма 

Договор Финанс. 

Организация 

Проект Ръководител 

1. 2017 МОН ФП17-ПФ-

007 

ФНИ при 

ПУ 

 

Иновативна образователна 

среда 

Проф дпн Р. 

Танкова 

2. 2016 Erasmu

s+ 

EACEA/30/

2014 

PROJECT 

N 564718-

EPP-1-

2016-2-BG-

EPPKA3-

PI-POLICY 

Education, 

Audiovisual 

and culture 

executive 

agency 

 

A new way for new talents in 

teaching  

 

Проф. д-р Г. 

Цоков 

3.  2016 МОН Проект 

BG-05-M2-

OP-001-

2.002-001 

ОП НОИР Студентски практики - фаза 

1 

Проф. д-р Н. 

Милева, 

Проф. дпн 

Д. 

Левтерова 

4. 2015 МОН СП15 

ПФ008 

 

ФНИ при 

ПУ 

 

Предучилищно 

образование чрез изкуство 

и игри 

Доц. Д-р Е. 

Събева 

5. 2015 МОН ИТ15 

ПФ009 

 

ФНИ при 

ПУ 

 

Иновативни педагогически 

технологии за личностно 

развитие чрез 

художественотворчески 

дейности 

Проф. д-р Н. 

Бояджиева 

6. 2015 МОН МУ15 

ПФ006 

 

ФНИ при 

ПУ 

 

Смисъл и психично 

благополучие в контекста 

на личностното израстване 

Доц. Д-р К. 

Тагарева 

7. 2015 МОН МУ15 

ПФ011 

 

ФНИ при 

ПУ 

 

Компетентности на 

приобщаващия учител в 

общообразователната среда 

Доц. Дпн Ж. 

Атанасова 

8. 2015 МОН НИ15 

ПФ007 

 

ФНИ при 

ПУ 

 

Алтернативи в 

образованието 

Проф. дпн 

Р. Танкова 

9.  2014 МОН  ФНИ при 

ПУ 

Уебинари за студенти и 

конферентна връзка с 

базови училища 

Проф. д-р Г. 

Цоков 

10. 2014 МОН  ФНИ при 

ПУ 

Образование с обич към 

детето 

Доц.  д-р Е. 

Събева 

11. 2013 МОН НИ13ПФ 

012/20.03.2

013 г 

ФНИ при 

ПУ 

Приобщаващо образование Доц. д-р Р.  

Танкова 

12. 2013 МОН  ОП «РЧР» и 

Европейски 

социален 

фонд 

Студентски практики Проф. дпн 

Д. 

Левтерова 

 



56 
 

Конкретните данни за студентите от специалност Образователен мениджмънт са 

представени в стандарт 5 

Педагогическият факултет поддържа устойчиви договорни отношения с местни 

образователни, социални и бизнес организации – държавни, общински, частни и 

неправителствени. Създават се условия за активно участие на студентите и 

докторантите в сътрудничеството с партньорските организации. Договорите и 

споразуменията за сътрудничество предоставят възможност на студентите да прилагат 

на практика усвоените знания, да разширяват опита си, да усъвършенстват 

практическите си умения и да проявяват доброволчески инициативи.  

Таблица 4.6  Договори за сътрудничество с участие на студенти. 

№ Тип 

договорно 

отношение 

Педагогичес

ки 

организации 

(училища и 

детски 

градини) 

Социални и 

здравни 

организаци

и 

Бизнес 

организа

ции 

Държавн

и 

агенции 

Неправител

- 

ствени 

организаци

и 

1. Рамкови 

договори 

      31       10       3       

2. Договори по 

проекти 

      21        13       8         1          6 

3. Споразумения 

за 

сътрудничест

во 

           2          3 

4. Общо       52        23       11          4           9 

 

 

4.1.5. Спазени са изискванията към съдържанието на основните документи за 

образование и квалификация, издавани от висшето училище.  

 

Пловдивският университет има пълномощия за издаване на документи за образование и 

квалификация: диплома за завършена образователно-квалификационна степен на 

висшето образование "бакалавър" или "магистър" и приложения към нея според 

Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, 

издавани от висшите училища https://uni-

plovdiv.bg/uploads/site/dokumenti_za_universiteta/Dokumenti_za_vischeto_obrazovanie/Nar

edbi/NAREDBA_za_DI_kym_sydyrjanieto_na_osnovnite_dokumenti_izdavani_ot_VU.pdf.  

ПФ спазва изискванията към съдържанието на основните документи за образование и 

квалификация. При постъпване в Педагогичаски факултет студентът получава 

студентска книжка, а при поискване - академична справка и уверение, които се издават 

от инспектора по учебната дейност. При инспекторът се поддържа главна книга и книга 

за регистриране на издаваните дипломи за висше образование. Дипломата за завършена 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ се  издава,  след  

като  са  изпълнени  всички  задължения  по  учебния  план  на съответната 

специалност. Задължителните елементи, които съдържа дипломата, са: държавните 

символи; данни, идентифициращи притежателя. В приложението се дават данни за 

резултатите от обучението (продължителност на обучението, образователно-

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/dokumenti_za_universiteta/Dokumenti_za_vischeto_obrazovanie/Naredbi/NAREDBA_za_DI_kym_sydyrjanieto_na_osnovnite_dokumenti_izdavani_ot_VU.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/dokumenti_za_universiteta/Dokumenti_za_vischeto_obrazovanie/Naredbi/NAREDBA_za_DI_kym_sydyrjanieto_na_osnovnite_dokumenti_izdavani_ot_VU.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/dokumenti_za_universiteta/Dokumenti_za_vischeto_obrazovanie/Naredbi/NAREDBA_za_DI_kym_sydyrjanieto_na_osnovnite_dokumenti_izdavani_ot_VU.pdf
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квалификационна степен и специалност, учебни дисциплини и получени оценки, 

оценка от държавен изпит, тема и оценка от защита на дипломна работа, брой кредити, 

втора специалност). 

 

4.1.6. Създадена е административна система за регистриране на реализацията на 

завършилите студенти и докторанти. 

В ПФ има изградена система система за поддържане на връзка със завършилите 

студенти и регистриране на реализацията им. Към момента връзката с бившите 

възпитаници на Факултета и обмена на информация с тях се осъществява чрез:  

 анкети [ Анкетна карта 3-2 ], които се провеждат в деня на официалното 

дипломиране на студентите. Целта е да се съберат факти за базата данни за 

завършилите студенти и да се установи реализацията на възпитаниците на 

Педагогическия факултет в периода между полагането на Държавните изпити и 

официалното им дипломиране;  

 специализирани E-mail на отделните курсове за мнения и сигнали; 

  данни от годишните анализи на Регионалната агенция по заетостта и сайта на НСИ 

 лични и/или служебни телефонни номера и имейли на бившите студенти;  

 групи на завършили студенти и приятели на Педагогическия факултет във Фейсбук 

[  Педагогически факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ;  

Педагогически факултет на Пловдивския университет ]; 

 Страници във Фейсбук на отделни курсове и групи, които продължават да 

съществуват и да бъдат активни  и след завършването на студентите; 

 В новоизграждащия се специализиран сайт на Факултета е предвидено да бъде 

създадена опция „Алумни“, чрез която би се реализирала общата стратегия на 

Университета за продължаващо взаимодействие със завършилите студенти.  

Кариерното развитие на студентите от магистърска програма Образователен 

мениджмънт може да се проследи в Приложение 7.1 

Стандарт ESG 5. Преподавателски състав  
 

Развитието на преподавателския състав, ангажиран с извеждането на дисциплините в 

магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна 

година, се осъществява в условията на:  

(1) засилен интерес към обучението в професионалните направления „Теория и 

управление на образованието“;  

(2) развитие и обновяване на собствения академичен състав;  

(3) силна конкурентна среда в обучението на студентите в посоченото професионално 

направление;  

(4) приоритетната политика в областта на образованието. 

Обучението в в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-

2017 учебна година в Педагогическия  факултет се извършва от високо квалифициран 

преподавателски състав, който осигурява качествено обучение и активна научно-

изследователска дейност и който трайно е обвързан с „основните принципи на 

университетската идея – успешна социализация на младите хора, критическо 

обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на 

модели на публично гражданско поведение“ като ключов елемент от мисията на ПУ 

„Паисий Хилендарски” [Мисия на ПУ, 1125]  

Анализът и самооценката на преподавателския състав, ангажиран с извеждането на 

дисциплините в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-

2017 учебна година, дават основание за обобщението, че квалификацията и 

http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1398273607988041962.pdf
https://www.facebook.com/groups/507034116023315/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%25B
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/215/
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представителната изследователска активност на академичния състав отговаря на  

потребностите на студентите, записани в магистърската програма и способства 

натрупването на висококачествен опит, знания, компетенции и умения. В стратегията 

за развитието на ПФ са заложени високи стандарти относно укрепването на 

научоизследователския профил на научната продукция и провеждане на авангардни 

изследвания в областта на образователния мениджмънт и теория и управление на 

образованието. [Стратегия за развитие на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски” за периода 2012 – 2020 г.] 

 

5.1. Институциите имат разработена политика за осигуряване на качествен 

академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от 

стратегията за развитие на професионалното направление/специалност от 

регулираните професии  

В Педагогическият факултет е създадена благоприятна среда за повишаване на 

професионалното равнище и квалификация на академичния състав: 

 осигурена е нормативна база и организационна структура за развитие на 

академичния състав; 

 осъществено е обвързване на атестирането на преподавателския състав с 

учебната, научноизследователската и административната дейност; 

 осигурен е достатъчен брой хабилитирани преподаватели на ОТД за 

осъществяване на високо качествена образователна и научноизследователска 

дейност; 

 осигурена е приемственост и подмладяване на преподавателския състав; 

 осигурени са политики, позволяващи приемственост в развитието на 

академичния състав и академичното израстване. 

Може да се направи обобщението, че обучението на студентите от магистърска 

програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година, в 

Педагогическия факултет е поверено на добре сработен екип със специфичен 

академичен и научен профил и с висока професионална квалификация, следващ 

образците на добрите преподавателски практики в европространството на висшето 

образование. 

 

5.1.1. Съществуват публично оповестени конкретни и прозрачни процедури, 

отговарящи на законовите изисквания за приемане на работа на квалифицирани 

преподаватели, осигуряващи обучението в професионалното направление/ 

специалност от регулираните професии. 

 

Заемането на академични длъжности в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски“, както и професионалното развитие на академичния състав на Факултета 

се извършва при спазване на следните законови и подзаконови нормативни актове:  

1. Закон за висшето образование [Закон за висшето образование] 

2. Закон за развитие на Академичния състав в Република България [Закон за 

развитие на Академичния състав в Република България] 

3. Правилник за прилагане на ЗРАСРБ [Правилник за прилагане на ЗРАСРБ] 

4. Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивския 

университет [Правилник за развитие на АС на ПУ] 

5. Стратегия за развитие на ПУ [Стратегия за развитие на ПУ] 

6. Правилник за атестиране на академичния състав на ПУ [Правилник за 

атестиране на академичния състав при ПУ "Паисий Хилендарски"],  

[Процедура по атестиране] 

file:///E:/ТУО/PrAkOM/Стратегия%20ПФ%202012-2020.pdf
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Стратегия%20ПФ%202012-2020.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1013/
http://logos.uni-plovdiv.net/en/23
http://logos.uni-plovdiv.net/en/23
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/367557/prvlnk_zrasrb.pdf/97678282-4940-4e01-b27a-d612ed6253be
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/367557/praspu.pdf/ffda82c4-3661-461f-a9ba-3b1502cee995
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_uni/stratPU_2011_-_2020__19.12.2011.pdf
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/395108/Pravilnik_atestirane.pdf/f696f9dc-6b9d-4832-9f02-99e1112436c8
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/395108/Pravilnik_atestirane.pdf/f696f9dc-6b9d-4832-9f02-99e1112436c8
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/395108/procedura.pdf/8eb53840-b54d-4c1d-baa3-8f003096b722
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7. Кодекс на труда [Кодекс на труда]. 

 

Обявяването на конкурси за приемане на работа на квалифицирани преподаватели 

стартира след аргументирано предложение на катедрените съвети пред Факултетния 

съвет и Академичния съвет на Университета. Всяко предложение е продиктувано от 

възникнала необходимост за обезпечаване на учебния процес с преподаватели на 

основен трудов договор.  

Назначаването на административния персонал във Факултета се осъществява при 

спазване на разпоредбите на Кодекса на труда.  

 

5.1.2. Профилиращите дисциплини се водят от преподаватели на първи ОТД, със 

съответстваща на дисциплините квалификация и представителна 

изследователска активност.  

 

С обучението на студенти в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за 

периода 2013-2017 учебна година са ангажирани общо 23 щатни и хонорувани 

преподаватели (12 по профилиращите дисциплини, 14 по избираеми дисциплини и 3 по 

факултативни дисциплини), които извеждат 37 учебни дисциплини общо. Всички 

задължителни, избираеми и факултативни дисциплини се водят от преподаватели в 

съответствие с шифъра на специалността. Всеки от преподавателите води не повече от 

3 учебни дисциплини (Таблица 1.). 

 
Таблица 1. Преподаватели, извеждащи дисциплините в магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година 

ПРЕПОДАВАТЕЛ 
Профилиращи 

дисциплини 

Избираеми 

дисциплини 

Факулта -

тивни 

дисциплини 

Общо 

дисциплини 

за всеки 

преподавател 

ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР БАЛКАНСКИ 1 
  

1 

ПРОФ. Д-Р НЕЛИ БОЯДЖИЕВА 1 1 
 

2 

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ШОПОВ 1 
 

1 2 

ПРОФ. Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ  2 1 
 

3 

ПРОФ.  ДПН ПЛАМЕН РАДЕВ  3 
  

3 

ПРОФ.  ДПН ДОРА ЛЕВТЕРОВА  2 
  

2 

ПРОФ.  ДПН РУМЕН СТАМАТОВ  
 

1 
 

1 

ДОЦ.  Д-Р ЮРИЙ ЯНАКИЕВ  1 1 
 

2 

ДОЦ.  Д-Р ЛЮДМИЛА ВЕКОВА  2 
  

2 

ДОЦ.  Д-Р ИРЕНА ЛЕВКОВА 
 

1 
 

1 

ДОЦ.  ДПН ЖАНА АТАНАСОВА 
 

2 1 3 

ДОЦ.  Д-Р ЕЛЕНА СЪБЕВА 
  

1 1 

ДОЦ.  Д-Р ГАЛЕНА ИВАНОВА 
 

1 
 

1 

ДОЦ.  Д-Р ВЛАДИМИРА АНГЕЛОВА 
 

1 
 

1 

ДОЦ.  Д-Р АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА  3 
  

3 

ГЛ. АС. Д-Р ХИЛДА ТЕРЛЕМЕЗЯН  1 1 
 

2 

ГЛ. АС. Д-Р ОГНЯН КОЙЧЕВ 
 

1 
 

1 

ГЛ. АС. Д-Р НОНА ГЛУШКОВА 1 
  

1 

ГЛ. АС. Д-Р НИКОЛИНКА АТАНАСОВА 
 

2 
 

2 

ГЛ. АС. Д-Р БИСТРА ПОЩОВА - НИКОЛАЕВА 
 

2 
 

2 

Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА 
 

1 
 

1 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/7174635292072179133.pdf
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ПРЕПОДАВАТЕЛ 
Профилиращи 

дисциплини 

Избираеми 

дисциплини 

Факулта -

тивни 

дисциплини 

Общо 

дисциплини 

за всеки 

преподавател 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 1 
  

1 

 

 Академичният състав, извеждащ обучението в магистърска програма 

„Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година наброява 22 (100%)  

преподаватели, от които 17 (77 %) на първи ОТД и 2 (9 %) на втори ТД и 3 (14  %) – 

хонорувани преподаватели. В това число 7 (32 %) професори, 8 (36 %) доценти, 5 (23 

%) главни асистенти, 2 (9 %) хонорувани преподаватели само с ОНС „доктор“ 

(Диаграма 1. и 2.).  

 

 
 

Диаграма 1. Процентно съотношение на преподаватели на основен трудов и граждански договор, водещи лекционните 

курсове в магистърска програма "Образователен мениджмънт"  в периода 2013 – 2017 г. 

 

 

 
 

Диаграма 2. Процентно съотношение на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, водещи лекционните 

курсове в магистърска програма "Образователен мениджмънт"  в периода 2013 – 2017 г. 
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На база анализ на горната информация може да се обобщи, че от 17 (100 %) общо 

профилиращи дисциплини в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за 

периода 2013-2017 учебна година, 15 (88 %) се водят от преподаватели на ОТД, със 

съответстваща на дисциплините квалификация и представителна изследователска 

активност (Диаграма 3.). 

 

 
 

Диаграма 3. Процентно съотношение на преподаватели на ОТД, водещи профилиращите дисциплини в магистърска 

програма "Образователен мениджмънт" в периода 2013 – 2017 г. 

 

 

5.1.3. Съществува действаща система за атестиране и стимулиране на кариерното 

развитие на преподавателите 

  

Ръководните органи на Педагогическия факултет се придържат към:  

1. Политики и практики на наблюдение, отчитане и обсъждане на изследователската 

дейност на академичния състав.  

Ежегодно всеки преподавател представя информация и отчет за изследователската си 

дейност: участията в проекти, конференции, семинари, кръгли маси, реализираните 

публикации от извършената изследователска дейност, издадени монографии, учебници 

и учебни помагала за студентите в магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“.  

2. Практики на оценяване и по-конкретно използване на атестирането като 

институционализиран инструмент за оценка на академичния състав. В рамките на 

разглеждания период, съблюдавайки условията и изискванията на Правилника за атес-

тиране на ПУ „Паисий Хилендарски” са атестирани преподаватели от Факултета, като 

особена значимост се отдава на научното израстване чрез изследователска дейност, 

публикационната активност и приносите им към качеството на обучение. 

Атестирането на преподавателския състав в ПФ се извършва според критериите, 

регламентирани със ЗВО, ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и Правилника 

за РАСПУ. Едновременно с това ПФ следва образците на добрите преподавателски 

практики в европространството на висшето образование за високо качество и 

квалификация на академичния състав. Конкретните процедури са описани в 

Правилника за атестиране на академичния състав при ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

(Правилник за атестиране на академичния състав при ПУ "Паисий Хилендарски").   

file:///E:/ТУО/PrAkOM/Правилник%20Атестация%20ПУ.doc
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В ПФ функционира комисия по атестиране (Комисия по атестацията_заповед). 

Атестациите са провеждани периодично и в законово определения срок (веднъж на пет 

години за хабилитираните преподаватели и веднъж на три години за нехабилитираните. 

Оценяват се преподавателката дейност, научноизследователска и административна 

дейност като особена значимост се отдава на научното израстване чрез изследователска 

дейност и публикационната активност. Документацията по извършените атестации се 

съхранява като архив от председателя на комисията, а копие от атестационния лист и 

препис от протокола на комисията се съхраняват в отдел „Управление на човешките 

ресурси“ в личното досие на атестирания преподавател. 

През следакредитационния период всички атестации както на хабилитираните, така и 

на нехабилитираните преподаватели на ПФ са с положителни оценки (Доклад 

Атестация 2015).  

Кариерното развитие на преподавателите, извеждащи обучението в магистърска 

програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година е показано 

в Таблици от 2. до 4. включително. 

 
Таблица 2. Списък на преподавателите, водещи курсове в магистърска програма „Образователен мениджмънт“, придобили 

научна степен „доктор” и „доктор на науките” за периода 2013-2017 г. 

№ Година Име, презиме и 

фамилия 

Научна 

степен 

Тема на дисертационния труд Дата на 

публична 

защита 

1. 2013 Нона Димитрова 

Юрукова 

„доктор“ Връзки с обществеността като 

маркетингов подход в управлението на 

българското средно училище. 

18.01.2013 г. 

2. 2015 Хилда Нишан 

Терлемезян 

„доктор“ Дидактика на усвояването на сегашно 

просто и сегашно продължително време 

в английския език от ученици в IV клас 

на начален етап на СОУ 

01.06.2015 г.  

 

3. 2015 Огнян Досев 

Койчев 

„доктор“ Специфика на юношеската агресия в 

условията на конкретна училищна 

среда. 

11.06.2015 г. 

4. 2016 Бистра Петрова 

Пощова-Николаева 

„доктор“ Интеграция на комуникативна и 

конфликтологична компетентност на 

студенти от професионално 

направление педагогика, изучаващи 

английски език. 

18.06.2016 г. 

5. 2016 Елеонора Стоянова 

Лилова 

„доктор“ Сравнителен анализ на дейността на 

директора като мениджър и лидер. 

11.07.2016 г. 

6. 2016 Ваня 

Фердинандова 

Кастрева-Монова 

„доктор“ Финансова автономия в българското 

училище в условията на делегираните 

бюджети. 

11.07.2016 г.  

7. 2016 Жана Атанасова 

Янкова 

„доктор 

на 

науките“ 

Помощни средства и технологии за 

обучение на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

в професионалната подготовка на 

ресурсните учители. 

25.03.2016 г. 

 

Таблица 3. Списък на преподаватели придобили научно звание  

„главен асистент”, „доцент” и „професор” (2013-2017 г.) 

№ година Име, презиме и фамилия Научна степен Дата на защита 

file:///E:/ТУО/PrAkOM/Комисия%20по%20атестиране_Заповед.pdf
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Доклад_атестация%202015.pdf
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Доклад_атестация%202015.pdf
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1. 2014 Владимира Стефанова 

Ангелова 

„доцент“ 10.06.2014 г. 

2. 2015 Юрий Павлов Янакиев „доцент“ 21.04.2015 г. 

 

 
 

Таблица 4. Общо процедури за развитие на академичния състав (2013 - 2017 г.) 

 

Доказано добрата кадрова осигуреност в магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година, както и действащата система за 

атестиране и стимулиране на кариерното развитие на преподавателите се съчетава с 

добрите организационни практики в ПУ, в резултат на което образователния процес е 

обезпечен с достатъчни на брой и квалифицирани преподаватели.   

 

 

5.1.4. Съществува действаща система за насърчаване на академичната мобилност 

в рамките на европейските програми и двустранното сътрудничество 

  

Основен елемент на международната активност е международната мобилност, сред 

които е и преподавателската мобилност, разбирана като рамка за образователна и    

научна дейност, основа на незаменим обмен на опит и възможност за повишаване и 

поддържане на международните позиции, за интегриране и международна екипност.  

 

Реализираните изходящи мобилности на преподавателите, извеждащи 

дисциплините в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-

2017 учебна година, са представени в таблица 5. 

 
Таблица 5. Реализираните изходящи мобилности на преподаватели (2013-2017 г.) 

 

Преподавател 
Академична 

година 
Партньорски университети 

Доц. д-р Галена Иванова 2012 - 2013 University of Siedlce, Полша 

Доц. д-р Галена Иванова 2012 - 2013 Charles University in Prague, Чехия 

Доц. д-р Галена Иванова 2013 - 2014 Charles University in Prague, Чехия 

Доц. д-р Галена Иванова 2014 - 2015 Charles University in Prague, Чехия 

Доц. д-р Галена Иванова 2015 - 2016 Charles University in Prague, Чехия 

Година „Доктор“ 
„Доктор на 

науките“ 

„Главен 

асистент“ 
„Доцент“ „Професор“ Общо: 

2013 1 0 0 0 0 1 

2014 0 0 0 1 0 1 

2015 2 0 0 1 0 3 

2016 3 1 0 0 0 4 

Общо: 

2013-2017 

г. 

6 1 0 2 0 9 
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Преподавател 
Академична 

година 
Партньорски университети 

Доц. д-р Галена Иванова 2016 - 2017 Charles University in Prague, Чехия 

Доц. д-р Елена Събева 2015 - 2016 Charles University in Prague, Чехия 

Доц. д-р Жана Атанасова 2012 - 2013 Charles University in Prague, Чехия 

Доц. д-р Жана Атанасова 2013 - 2014 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Полша 

Доц. д-р Жана Атанасова 2014 - 2015 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Полша 

Доц. д-р Юрий Янакиев 2015 - 2016 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Полша 

Доц. д-р Юрий Янакиев 2016 - 2017 
Universidad Naciona de Educacion a Distancia, 

Madrid, Spain 

Проф. дпн Дора Левтерова 2013 - 2014 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Полша 

Проф. дпн Дора Левтерова 2014 - 2015 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Полша 

Проф. дпн Дора Левтерова 2012 - 2013 University of Siedlce, Полша 

Проф. дпн Дора Левтерова 2012 - 2013 Charles University in Prague, Чехия 

Проф. д-р Галин Цоков 2016 - 2017 
Universidad Naciona de Educacion a Distancia, 

Madrid, Spain 

Общ брой изходящи мобилности: 20 

 

 

 

 

Реализираните входящи мобилности на преподавателите, извеждащи 

дисциплините в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-

2017 учебна година, са представени в Таблица 6. 

 
Таблица 6. Реализираните входящи мобилности на преподаватели (2013-2017 г.) 

 

Преподавател 
Академична 

година 
Партньорски университет 

Prof. Hab. Tamara Zahartk 2012 - 2013 University of Siedlce, Полша 

Jura Prokop Phd 2013 - 2014 Charles University in Prague, Чехия 

Miroslaw Babiarz 2013 - 2014 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Prof. Hab. Joanna Lendzion 2013 - 2014 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Prof. Hab. Slawomir Koziej 2013 - 2014 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Dokt. Malgojata Miszka 2014 - 2015 University of Siedlce, Полша 

Ellis Scope Phd 2014 - 2015 Bank Street College, NY, USA 

Eva Jagetto Phd 2014 - 2015 University of Siedlce, Полша 

Howard Hill Phd 2014 - 2015 Bank Street College, NY, USA 

Ivo Siriste  Phd 2014 - 2015 Charles University in Prague, Чехия 
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Преподавател 
Академична 

година 
Партньорски университет 

Jura Prokop  Phd 2014 - 2015 Charles University in Prague, Чехия 

Prof. Hab. Anna Klim-Klimaszwska Phd 2014 - 2015 University of Siedlce, Полша 

Prof. Hab. Miroslaw Babiarz 2014 - 2015 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Prof. Hab. Sławomir Chrost 2014 - 2015 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Prof. Hab. Slawomir Koziej 2014 - 2015 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Vallentine Burr 2014 - 2015 Bank Street College, NY, USA 

Prof. Gary Loyd Schnellert , Phd 2015, Fulbright  University of North Dakota, USA 

As. Phd Peter Prokop 2015 - 2016  Charles University in Prague, Чехия 

Prof. Plamen Miltenoff 2014. 2015, 2016 St. Cloud State University  , USA 

Doc. Phd Jura Prokop 2015 - 2016  Charles University in Prague, Чехия 

Malgorzata Kwasniewska 2015 - 2016  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Prof. Hab. Joanna Lendzion 
2015 - 2016  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Prof. Hab. Miroslaw Babiarz 2015 - 2016  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Prof. Hab. Slawomir Koziej 2015 - 2016  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Полша 

Ellen Meier PhD 2017 - 2018 Columbia University NY, USA 

Общо входящи мобилности: 25 

 

 

 

Реализираните творчески командировки на преподавателите, извеждащи 

дисциплините в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-

2017 учебна година, са представени в таблица 7. 

 
Таблица 7. Реализирани творчески командировки на преподаватели (2013-2017 г.) 

 

№ 
Акад. длъжност, н.степен, име и 

фамилия 
Командировка Година 

1.  Проф. дпн Пламен Радев  Москва, Русия  2013 

2.  Проф. дпн Пламен Радев  Ню Йорк, САЩ  2014 

3.  Проф. дпн Пламен Радев  Москва, Русия 2016 

4.  Проф. дпн Пламен Радев  Виена, Австрия 2016 

5.  Проф. дпн Дора Левтерова  Санкт Петербург, Русия 2013 

6.  Проф. дпн Дора Левтерова Шéдълце, Полша 2013 

7.  Проф. дпн Дора Левтерова Прага, Чехия 2013 

8.  Проф. дпн Дора Левтерова Кéлце, Полша 2014 

9.  Проф. дпн Дора Левтерова Москва, Русия 2014 

10.  Проф. дпн Дора Левтерова  Прага, Чехия  2014 

11.  Проф. дпн Дора Левтерова Кéлце, Полша 2015 

12.  Проф. дпн Дора Левтерова Москва, Русия 2015 
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№ 
Акад. длъжност, н.степен, име и 

фамилия 
Командировка Година 

13.  Проф. дпн Дора Левтерова  Истанбул, Турция 2015 

14.  Проф. д-р Галин Цоков  Ню Йорк, САЩ  2014 

15.  Проф. д-р Галин Цоков  Цюрих, Швейцария  2014 

16.  Проф. д-р Галин Цоков  Истанбул, Турция  2015 

17.  Проф. д-р Нели Бояджиева Реджо Емилия, Италия  2016 

18.  Проф. д-р Нели Бояджиева Прешов, Словакия 2015 

19.  Проф. дпн Румен Стаматов  Русия, Москва 2013 

20.  Проф. дпн Румен Стаматов Виена, Австрия 2013 

21.  Проф. дпн Румен Стаматов Брюксел, Белгия 2013 

22.  Проф. дпн Румен Стаматов  Вилнюс, Литва 2013 

23.  Проф. дпн Румен Стаматов  Лондон, Великобритания 2013 

24.  Проф. дпн Румен Стаматов  Кордоба, Испания 2013 

25.  Проф. дпн Румен Стаматов  Москва, Русия 2014 

26.  Проф. дпн Румен Стаматов Белград, Сърбия 2014 

27.  Проф. дпн Румен Стаматов  Виена, Австрия 2014 

28.  Проф. дпн Румен Стаматов  Брюксел, Белгия 2014 

29.  Проф. дпн Румен Стаматов  Русия, Москва 2014 

30.  Проф. дпн Румен Стаматов  Косово, Прищина 2014 

31.  Проф. дпн Румен Стаматов  Лиидс, Великобритания 2015 

32.  Проф. дпн Румен Стаматов  Москва, Русия 2015 

33.  Проф. дпн Румен Стаматов  Кипър, Никозия 2015 

34.  Доц.д-р Галена Стоянова Иванова Шéдълце, Полша 2013 

35.  Доц.д-р Галена Стоянова Иванова Прага, Чехия 2013 

36.  Доц.д-р Галена Стоянова Иванова Прага, Чехия 2014 

37.  Доц.д-р Галена Стоянова Иванова Истанбул, Турция 2015 

38.  Доц.д-р Галена Стоянова Иванова Прага, Чехия 2015 

39.  Доц.д-р Галена Стоянова Иванова Прага, Чехия 2016 

40.  Доц. дпн Жана Атанасова Янкова Прага, Чехия 2013 

41.  Доц. дпн Жана Атанасова Янкова Кéлце, Полша 2014 

42.  Доц. дпн Жана Атанасова Янкова Кéлце, Полша 2015 

43.  Доц. дпн Жана Атанасова Янкова Истанбул, Турция 2015 

44.  Доц. д-р Ирена Иванова Левкова Самара, Русия 2013 

45.  Доц.д-р Елена Стоянова Събева Истанбул, Турция 2014 

46.  Доц.д-р Елена Стоянова Събева Прага, Чехия 2016 

47.  Доц.д-р Елена Стоянова Събева Прешов, Словакия 2015 

48.  Доц.д-р Людмила Павлова Векова Истанбул, Турция 2015 

49.  Доц. д-р Юрий Янакиев  Брюксел, Белгия  2014 

50.  Доц. д-р Юрий Янакиев  Аликанте, Испания  2014 

51.  Доц. д-р Юрий Янакиев  Прешов, Словакия 2015 

52.  Доц. д-р Юрий Янакиев  Келце, Полша 2016 

53.  Доц. д-р Владимира Ангелова  Турция, Анталия  2014 
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№ 
Акад. длъжност, н.степен, име и 

фамилия 
Командировка Година 

54.  Доц. д-р Владимира Ангелова Истанбул, Турция  2015 

55.  Доц. д-р Владимира Ангелова  Флоренция, Италия  2016 

56.  Гл.ас. д-р Николинка Атанасова Истанбул, Турция 2015 

57.  Гл. ас. д-р Хилда Терлемезян  Турция, Анталия 2014 

58.  Гл. ас. д-р Хилда Терлемезян  Ню Йорк, САЩ  2014 

59.  Гл. ас. д-р Хилда Терлемезян  Ню Йорк, САЩ  2014 

60.  Гл. ас. д-р Хилда Терлемезян  Турция, Анталия 2015 

61.  Гл. ас. д-р Хилда Терлемезян  Ню Йорк, САЩ  2016 

62.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев  
Лебенсхилфе, Северен Рейн 

Вестфалия,Германия  
2013 

63.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев  Гент, Белгия  2013 

64.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев Фрайбург, Германия 2013 

65.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев  Москва, Русия  2013 

66.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев  Кьолн, Германия 2014 

67.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев Гент, Белгия 2014 

68.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев  Истанбул, Турция  2015 

69.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев Мюнхен, Германия 2015 

70.  Гл. ас. д-р Огнян Койчев  Ла Валета, Малта  2016 

71.  Ас. д-р Бистра Петрова Пощова Истанбул, Турция 2015 

72.  Ас. д-р Бистра Петрова Пощова Флоренция, Италия. 2016 

За периода 2014-2021 г. са сключени 17 договора за билатерално сътрудничество, които 

са описани в таблица 8. 

 
Таблица 8. Договори за билатерално сътрудничество по програма „Еразъм +“ за периода 2014-2021 година 

 

№ Държава Университет Област 

1.  Австрия Paris Lodron University of Salzburg, Austria 140 педагогика 

2.  Белгия University of Thomas Maure, Belgium 311 психология 

3.  Германия University of Emden, Germany 140 педагогика 
0923 соц. дейности 

4.  Гърция National and Kapodistrian University of 
Athens, Greece 

215 актьорско майсторство 

5.  Испания Universidad Nacional de Educaciòn a 
Distancia, Madrid, Spain 

142 педагогика 

6.  Латвия Daugavpils University, Latvia 023 чужди езици 
0215 музика и изпълнителски 
изкуства 

7.  Полша University of Warsaw, Poland 022 хуманитарни науки 
011 педагогика 

8.  Полша Siedice University of Natural Sciences and 
Humanities, Poland 

140 педагогика 

9.  Полша Adam Mickiewicz University in Poznań, 
Poland 

141 педагогика 

10.  Полша Jan Kochanowski University in Kielce, 144 спец. Педагогика 
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Poland 14 педагогика 

11.  Полша The University of Dabrowa Górnicza, 
Poland 

140 педагогика 

12.  Полша Jagiellonian University, Krakow, Poland 140 педагогика 

13.  Словакия University of Prestov, Slovakia 144 педагогика 
145 специална педагогика 

14.  Франция University of Nice, France 031 социални и поведенчески 
науки 
0313 психология 

15.  Франция University of Strasbourg, France 140 педагогика 

16.  Чехия Charles University in Prague, Czech 
Republic 

142 педагогика 

17.  Македония St. Clement of Ohrid University of Bitola, 
Macedonia 

140 педагогика 
311 психология 

 

 

 

5.2. Научноизследователската и художествено - творческата дейност на 

академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея  

 

Научноизследователската дейност е неделима част от професионалния ангажимент на 

всеки преподавател от Педагогическия факултет, която в значителна степен определя 

неговото академично равнище и компетентност. Високата научна квалификация и 

мотивация на преподавателите е ориентирана към проблемите и потребностите на 

българското образование и общество в контекста на неговата европейска 

принадлежност, като допринася за изграждане у студентите на гражданска и нацио-

нална идентичност, за развитие на образователния, научния и културния потенциал на 

България. Тази прагматична ориентираност гарантира устойчиво провеждане на 

съвременни и конкурентоспособни научни изследвания в актуални направления, 

съответстващи на националните и европейски приоритети, в които активно се включват  

докторантите и студентите към Факултета. Показател за продуктивността и високото 

качество на научния продукт са както високата публикационна активност, участията в 

национални и международни научни форуми, издадените монографии, 

специализациите в чужбина, така и значителният опит и компетенции в управлението и 

разработването на изследователски и приложни проекти, финансирани от 

международни, национални и университетски програми, насочени към приоритетните 

за спецификата на професионалните направления от ПФ области. 

 

5.2.1. Участие на преподавателите и студентите в научноизследователската и 

художествено-творческата дейност 

  

Академичният състав на ПФ развива активна проектна дейност, която се регламентира 

от Правилника за научно-изследователска дейност на ПФ. Участието на 

преподавателите от Факултета във вътрешни, национални и международни проекти се 

извършва в съответствие със Стратегията за развитие и прилагане на резултатите 

от научноизследователската дейност в ПУ [Стратегия за развитие на научно-

изследователската дейност на ПУ], Националната стратегия за развитие на научните 

изследвания 2020, [Национална стратегия за развитие на научните изследвания, 1120].  

 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pravilnici/Strategia_za_prilagane_naRezultatite.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pravilnici/Strategia_za_prilagane_naRezultatite.pdf
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=708
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Общият брой на студентите от ОКС „магистър” в програма „Образователен 

мениджмънт“ за периода 2013 - 2017 г. е 106 (таблица 9.) 

 
Таблица 9. Брой студенти, записани в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 г. 

 
Година Брой записани студенти 

2013 18 

2014 20 

2015 24 

2016 22 

2017 22 

Общо 106 

 

 

 

 

 

Участията на студентите от магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за 

периода 2013 - 2017 г. в научно -  изследователската дейност на ПФ е представена в 

Таблица 10. 

  
Таблица 10. Относителен дял на студентите от магистърска програма "Образователен мениджмънт", участници в 

научно-изследователска дейност за периода 2013-2017 г 

. 

Академична година 

Общ брой студенти 

през съответната 

академична година: 

Брой участници в 

научно-

изследователска 

дейност през 

съответната 

академична година: 

Относителен дял в 

проценти на 

участниците в научно-

изследователска 

дейност през 

съответната 

академична година 

2013 – 2014 18 3 17% 

2014 – 2015 38 3 8% 

2015 – 2016 44 4 9% 

2016 – 2017 44 3 7% 

2017 – 2018 44 7 16% 

 

Участията на студентите от магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за 

периода 2013 - 2017 г. в проект „Студентски практики“ са 6 на брой (подробна 

информация). 

 

В същия период 31 студента от магистърска програма „Образователен мениджмънт“ са 

участвали с 18 публикации в интердисциплинарни научни форуми, което е 29 % от 

общия брой на студентите в магистърската програма (таблица 11.). 

 
Таблица 11. Публикационна активност на студентите (2013-2017 г.) 

 

Общ брой 

студенти (2013-

2017 г.) 

Брой участници Брой публикации: 

Относителен дял в % на студентите 

от МП "Образователен 

мениджмънт", с публикации: 

file:///E:/ТУО/PrAkOM/Науч.изсл.%20дст%20студенти.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Студентски%20практики.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Студентски%20практики.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Публикации%20и%20проекти%20студенти.docx
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106 31 18 29% 

 

Дванадесет студента са взели участие в 25 научни и образователни проекта, което в 

процентно съотношение се равнява на 11 % от общия брой на студентите в 

магистърската програма за периода 2013-2017 учебна година (таблица 12.). 
 

Таблица 12. Участия  на студентите в проекти  (2013-2017 г.) 

 

Общ брой 

студенти (2013-

2017 г.) 

Бр. участия в 

проекти 
Брой проекти: 

Относителен дял в % на студентите 

от МП "Образователен 

мениджмънт", които са взели 

участие в проекти: 

106 12 25 11% 

 

 

 

 

Правилникът за устройството и дейността на ПУ [Правилник за устройството и 

дейността на ПУ], чл.106 ал.5 регламентира научноизследователската дейност на 

студентите и докторантите. Тя е дефинирана като неразделна част от 

научноизследователската дейност на Университета. Редът за включване на студенти и 

докторанти в НИД е специфично регламентиран на факултетско ниво. Уредени са 

условията за включване на студенти и докторанти в научноизследователската дейност, 

както и формите за представяне на резултатите от тяхната работа. 

ПФ организира традиционни ежегодни форуми за преподаватели [Традиционни 

ежегодни преподавателски научни форуми ПФ 2013 – 2017 г.], студенти [Традиционни 

ежегодни студентски научни форуми ПФ 2013 - 2017г.]  

 В таблица 13. и диаграма 4. са представени резултатите от участието на 21 

преподаватели, извеждащи дисциплините в магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година в университетски, национални и 

международни проекти. 

 
Таблица 13. Участия  на преподаватели в проекти  (2013-2017 г.) 

 
Брой преподаватели, 

извеждащи 

дисциплините в 

магистърска програма 

„Образователен 

мениджмънт“ за периода 

2013-2017 

Брой участия в 

университетски 

проекти за периода 

2013-2017 г. 

Брой участия в 

национални проект в 

периода 2013-2017 г. 

Брой участия в 

международни проекти за 

периода 2013-2017 г. 

21 36 67 44 

 

 

file:///E:/ТУО/PrAkOM/Прав.%20за%20д-стта%20на%20университета.pdf
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Прав.%20за%20д-стта%20на%20университета.pdf
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Научна%20прод.%20преп%202013-17.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Научна%20прод.%20преп%202013-17.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Студентски%20форум%202013-17.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Студентски%20форум%202013-17.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Брой%20участия%20проекти%20преп%201317.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/Брой%20участия%20проекти%20преп%201317.docx
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Диаграма 4. Относителен дял на участието на преподавателите от професионалното направление в университетски, 

национални и международни проекти за периода 2013 - 2017 г. 

Общият брой на докторантите от докторска програма „Управление на образованието“, 

с научни ръководители, хабилитирани преподаватели, извеждащи дисциплините в 

магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна 

година е представен в таблица 14.  

 
Таблица 14. Брой защитили, текущи, отчислени и прекъснали докторанти на хабилитиран преподавател от докторска 

програма „Управление на образованието“  (2013-2017 г.) 

 

Научен 

ръководител: 

Общ брой 

докторанти 

Защитили ОНС 

"Доктор" 

Текущи ОНС 

"Доктор" 

Отчислени с 

право на защита 

ОНС "Доктор" 

Временно 

прекъснали 

ОНС "Доктор" 

Проф. д-р 

Галин 

Борисов 

Цоков  

8 2 

1. Ваня 

Фердинандова 

Кастрева-

Монова; 

2. Вася 

Илиева 

Ликова-

Арсенова 

3 

1. Катерина 

Благоева 

Василева;                                                               

2. Владислава 

Ангелова 

Митева;                                                               

3. Александър 

Антонов 

Ангелов;    

2 

1. Юлиян 

Иванов 

Петров,  

2. Маргарита 

Цонкова 

Бозова; 

1 

1. Траян 

Валентинов 

Траянов 

Проф. дпн 

Пламен Радев 

Иванов  

4 1 

1. Елеонора 

Стоянова 

Лилова 

2 

1. Ясена 

Валериева 

Христова;                                                                     

2. Красимира 

Трендафилова 

Благоева 

1 

1. Мариана 

Валентинова 

Бизова-

Георгиева  

0 няма 

Доц. д-р 

Албена 

Александрова 

Овчарова  

2 0 няма 1 

1. Бояна 

Руменова 

Радева 

1 

1. Донка 

Ангелова 

Денизова  

0 няма 

Общо 

докторанти: 
14 

3 

 

6 

 

4 

 

1 

 

 

Относителният дял на защитилите, текущите, отчислените и прекъснали докторанти от 

докторска програма "Управление на образованието" за периода 2013-2017 г. с научни 
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ръководители, хабилитирани преподаватели, извеждащи дисциплините в магистърска 

програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година е 

представен в диаграма 5. 

 

 
 
Диаграма 5. Относителен дял на защитилите, текущите, отчислените и прекъснали докторанти от докторска програма 

"Управление на образованието" за периода 2013-2017 г. 

5.2.2. Публикационна дейност на преподавателите по проблематиката на 

професионалното направление в национални и чуждестранни реферирани научни 

издания и такива с импакт фактор или импакт ранг  

 

Обективен индикатор за активната и продуктивна научноизследователска дейност на 

преподавателския състав, ангажиран с извеждането на дисциплините в магистърска 

програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година, е 

традиционната висока публикационна активност, която е съчетана с поддържане на 

високо качество на публикуваните резултати (таблица 16, 17, 18). 

 
Таблица 16. Среден брой публикации на един  преподавател на ОТД (2013-2017 г.) 

 

 Брой преподаватели на ОТД: 
Общ брой публикации (монографии, учебници, 

студии, статии в България и чужбина) 

Среден брой публикации на 

един преподавател на ОТД: 

17 274 16,12 

 

Таблица 17. Среден брой публикации на един  преподавател  (2013-2017 г.) 

 

 

Общ брой преподаватели: 

Общ брой публикации 

(монографии, учебници, студии, 

статии в България и чужбина) 

Среден брой публикации на един 

преподавател: 

21 394 18,76 

 

Таблица 18. Относителен дял на публикациите в реферирани научни списания и сборници  

към общия брой публикации (2013-2017 г.) 

 

file:///E:/ТУО/PrAkOM/Публикационна%20активност%20на%20преподавателите1317.docx
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Общ брой публикации (студии, статии 

в България и чужбина) в научни 

списания и сборници: 

Брой на публикациите в 

реферирани научни списания и 

сборници: 

Относителен дял на публикациите в 

реферирани научни списания и сборници към 

общия брой публикации: 

344 11 0,03 

 

 

Други активности, свързани с експертна научна дейност, провеждана от 

преподавателския състав, ангажиран с извеждането на дисциплините в магистърска 

програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година: 

 участия в организационни и програмни комитети на симпозиуми, конференции, 

конгреси; участие в редколегии на списания; участия в научни комисии и 

журита и експертно присъствие в научни журита на процедури за присъждане на 

научни степени и звания в ПУ и  други университети, институти и академии. 

Педагогическата библиотека към ПФ поддържа редовен абонамент за периодични 

списания. 

На разположение на студентите и преподавателите е целогодишен неограничен достъп 

до научни бази данни, като SCIENCEDIRECT, SCOPUS, EBSCO и др. Актуалните 

новини във връзка с обогатяването на достъпа до бази-данни непрекъснато се 

актуализират на сайта на университета и ПФ. 

 

Стандарт ESG 6. Учебни ресурси и подпомагане на 

студентите  
 

Педагогическият факултет има изградена информационна и материално-

техническа база за поддържане и осъществяване на качествена образователна и 

научноизследователска дейност в професионално направление „Теория и управление 

на образованието“. За реализация на учебния процес са осигурени аудиторни зали и 

специализирани кабинети за лекционна, семинарна и практическа дейност със 

студентите, както и компютърни зали с непрекъснат достъп до Интернет. Това 

разширява възможностите за използване на иновативни средства за образователни 

нужди. 

6.1. Има осигурена и непрекъснато развиваща се финансова, материално-

техническа и информационна база, необходима за учебно преподавателската, 

научноизследователската, художествено-творческата и спортна дейности по 

професионалното направление/ специалност от регулираните професии, както и 

подходяща среда за дистанционно обучение, ако провеждат такова 

 

Лекционните занятия в професионално направление „Теория и управление на 

образованието“ се водят в Нова сграда на ПУ, бул. „България“ № 236. Учебните зали  

са изцяло обновени и модернизирани, има изградени и 4 компютърни кабинета. В 

учебните програми все повече доминират съвременните дигитални технологии, 

осигурен е достъп до он-лайн библиотечни фондове и други масиви информация, като е 

изградена и УЕБИНАРНА СИСТЕМА за он-лайн семинари, наблюдения и презентации 

с професионалисти и колеги от цел свят. 

Информацията за осигурените и изразходвани от Педагогически факултет на ПУ 

„П. Хилендарски“  бюджетни и извънбюджетни средства е представена в таблица 1.: 

 
Таблица 1. Бюджетни и извънбюджетни средства изразходени от Педагогически факултет на ПУ „П. Хилендарски“ 

 за 2013 - 2016 година 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/867/
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2016 г. ПФ Физическо 

възпитание 

Общо 

Бюджетни средства 2 242 751 469 013 2 711 764 

Извънбюджетни средства 976 816 66 147 1 042 963 

Общо разходи по бюджета 3 219 567 535 160 3 754 727 

2015 г. ПФ Физическо 

възпитание 

Общо 

Бюджетни средства 2 332 085 449 813 2 781 898 

Извънбюджетни средства 836 983 87 794 924 777 

Общо разходи по бюджета 3 169 068 537 607 3 706 675 

2014 г. ПФ Физическо 

възпитание 

Общо 

Бюджетни средства 2 165 485 415 056 2 580 541 

Извънбюджетни средства 525 499 59  112 584 611 

Общо разходи по бюджета 2 690 984 474 168 3 165 152 

2013 г. ПФ Физическо 

възпитание 

Общо 

Бюджетни средства 2 116 695 364 494 2 481 189 

Извънбюджетни средства 324 764 65 466  390 230 

Общо разходи по бюджета 2 441 459 429 960 2 871 419 

 

 

 

6.1.1. Осигурена аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост на всички 

студенти, обучавани в професионалното направление / специалност от 

регулираните професии, съгласно изискванията на РИОКОЗ.  

 

 Броят на студентите от магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за 

акредитационния период от 2013-2017 година е описан в таблица 2. 

 
Таблица 2. Брой студенти, записани в магистърска програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 г. 

 
Година Брой записани студенти 

2013 18 

2014 20 

2015 24 

2016 22 

2017 22 

Общо 106 

 

За обучението на студентите от магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“  са осигурени аудитории, учебни зали, и центрове с обща площ 5660 кв
2
. 

Аудиторна площ за учебна заетост в кв.м. на един студент, обучаван в ПФ на ПУ „П. 

Хилендарски“  е 1,33 кв
2
 при осреднен общ брой на студентите за акредитационния 

период в ПФ 4266. 

Общият брой осигурени работни места в аудиторните и семинарни зали е 2689, 

което означава, че на 100 студенти от ПФ се осигуряват средно 63 броя работни места.  

Освен че е достатъчна в количествено отношение, материалната база 

непрекъснато се модернизира с цел създаването на мотивираща образователна среда. 

 
Таблица 3.Материално-техническа база в Педагогически факултет 

 

Помещения Брой Площ (м2) 
Работни 

места 



75 
 

Аудитории 14 1419 1334 

Семинарни зали 26 965 715 

Специализирани кабинети 16 559 432 

Учебен театър 1 120 89 

Библиотека ПФ 1 69 23 

Административни и преподавателски кабинети 49 875 196 

Зала „Аполон“ 1 153 80 

Общи части: - 1500 - 

 ОБЩО: 108 5660 2869 

 

 

6.1.2. Наличие на компютърни зали със специализирано оборудване, съобразено с 

професионалното направление/ специалност от регулираните професии. Осигурен 

достъп на преподаватели и студенти до безжичен Интернет  
 

За обучението на студентите от магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“ е изградена компютърна база на обща площ 160 кв. м., общо 106 работни 

места (4 компютърни кабинета с 54 компютъра в Нова сграда).  

За индивидуална работа на студенти и дипломанти са осигурени допълнително 

15 компютъра в специализирани лаборатории и кабинети с непрекъсната Интернет 

връзка, както и 9 интерактивни дъски. Студентите от магистърска програма 

„Образователен мениджмънт“ имат достъп до общо 69 компютъра. Материалната база 

е достатъчна в количествено отношение, като непрекъснато повишава своите 

количествени и качествени параметри.  

 

 Площ в кв.м. на компютърни зали на 100 студенти и брой компютри на 100 

студенти за обучение в ОКС 

 

За обучението на студентите от магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“  е изградена компютърна база на обща площ 160 кв.м., което прави по 

3,75 кв. м. на 100 студенти и 1,62 бр. компютри на 100 студенти (таблица 4). Осигурен е 

достатъчен брой компютри на 100 студенти за обучение в ОКС (общо 69 компютъра), 

отчитайки, че много от студентите имат възможност да ползват и собствени преносими 

компютри и други мобилни устройства.  

Осигурен е безплатен достъп за студенти, докторанти, преподаватели и 

служители на ПФ до безжичен интернет.  

  
Таблица 4. Компютърна осигуреност на студентите от Педагогически факултет 

 

№ Параметри 2013 - 2017 г. 

1. Брой компютри на студенти: 

 Брой компютри 

 Брой компютри на 100 студенти 

 

69 

1,62 бр. 

2. Площ  в кв. м. на компютърни зали за обучение на 100 

студенти: 

 Площ на залите в кв. м. 

 Площ в кв. м. на 100 студенти 

 

 

160 

3,75 кв.м. 
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Към настоящия момент на студентите и преподавателите се предоставя 

лицензиран софтуер, както следва:  

1. Microsoft Windows 10 Enterprise - 32 bit;  

2. Microsoft Windows 10 Enterprise - 64 bit;  

3. Microsoft Windows 10 Education - 32 bit;  

4. Microsoft Windows 10 Education - 64 bit;  

5. Windows MultiPoint Server Premium 2012;  

6. Windows MultiPoint Server Standard 2012;  

7. Windows MultiPoint Server Standard 2011;  

8. Windows Server 2012 R2 Standard;  

9. Windows Server 2012 Standard;  

10. Microsoft Office 2016 Professional Plus;   

11. Microsoft Office 2016 Multilanguage Pack;  

12. Microsoft Windows 8.1 Enterprise - 32 bit;  

13. Microsoft Windows 8.1 Enterprise - 64 bit;  

14. Microsoft Windows 7 Professional - 32 bit;  

15. Microsoft Windows 7 Professional - 64 bit;  

16. Microsoft Windows 7 Professional - 32 bit на български;  

17. Microsoft Windows XP Professional - 32 bit;  

18. Microsoft Office 2013 Professional Plus;  

19. Microsoft Office 2013 Multilanguage Pack;  

20. Microsoft Office 2010 Professional Plus  ;  

21. Microsoft Office 2010 Bulgarian Language Pack;  

22. Microsoft Office 2010 Professional Plus - на български;  

23. Microsoft Office 2007 Suites 

 

 

6.1.3. Библиотечен фонд на професионалното направление/ специалност от 

регулираните професии и система за актуализиране и периодичното му подновяване.  

 

 

Университетската библиотека, дейността на която се регулира от Правилник за 

устройството и дейността на Университетската библиотека при Пловдивския 

университет “Паисий Хилендарски” [Правилник за устройство и дейността на 

Университетска библиотека - ПУ] и Правилник за обслужване на читателите в 

Университетската библиотека при Пловдивския университет “Паисий 

Хилендарски” [Правилник за обслужване на читателите на УБ - ПУ], както и 

Университетския информационен център [Университетски информационен център] 

се използват активно, както от студентите, така и от преподавателите на ПФ. Това 

разширява възможностите за използване на иновативни средства за образователни 

нужди. Наличието на безжичен Интернет на територията на ПФ осигурява непрекъснат 

достъп за студентите и преподавателите до информационните ресурси на библиотеките 

и до мрежовите услуги на университета. 

На студентите от магистърска програма „Образователен мениджмънт“  се 

предоставя неограничен и безплатен достъп до библиотечните фондове на Пловдивския 

университет, ситуирани в 10 специализирани библиотеки с общ брой 258 читателски 

места и 36 работни места с компютър. На територията на всички библиотеки има 

безжичен Интернет.  

Към 01.01.2017 г. наличността от набавени книги и други библиографски 

документи е 360856. Инвентаризираните периодични и продължаващи издания са 

https://lib.uni-plovdiv.bg/rulebook.html
https://lib.uni-plovdiv.bg/rulebook.html
https://lib.uni-plovdiv.bg/rules.html
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/51/
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46799 на брой. Чрез между-библиотечното и международно между-библиотечно 

заемане читателите на университетската библиотека на практика имат достъп до цялата 

публикувана научна информация. Всички библиотечни дейности са автоматизирани. 

Интернет каталогът на библиотеката е на адрес:  http://catalog.lib.uni-

plovdiv.bg/absw/abs.htm. През последните 5 г., ръстът на библиотечния фонд на 

Педагогически факултет е нараснал с  17,20%, за което говорят и данните от таблица 5: 

 
Таблица 5. Справка за библиотеката на Педагогически факултет – площ, читателски места,  

библиотечен фонд към 31.12.2016 г 

 

Библиотека 
Местополо- 

жение 

Брой 

читателски  

места 

Обща 

площ 

(в кв. 

м.) 

Библ. 

фонд 

Съотношение 

Учебна: 

научна 

литература 

Книги 

2013-

2016 

Периодични 

издания 

2013-2016 

Педагогическа Нова сграда 23 69 65486 65:35 1550 84 

 

От 2011г. УБ е асоцииран член на ФНАБИС: 

http://www.nalis.bg/ 

 

Всички читатели на УБ имат достъп до следните бази данни: 

 

Национален лиценз за бази данни: 

http://www.scopus.com/ 

http://www.sciencedirect.com/ 

 

УБ е асоцииран член на Българския информационен консорциум, чрез който 

периодично получава достъп до различни научни бази данни. 

 
Таблица 6. Обобщени данни за придобитите библиотечни ресурси на ПФ за периода 2013-2016 година 

 

Направления 2013 2014 2015 2016 общо 

Педагогика 100 131 87 67 385 

Психология 77 24 26 54 181 

Социални дейности 17 2 4 5 28 

Общо книги 462 399 309 380 1550 

Общо периодични издания 25 19 15 25 
84 

 

 

6.1.4. Създадена е среда за дистанционно обучение и наличие на информационни 

продукти за дистанционно обучение.  
 

 

Университетските информационни центрове се използват активно, както от 

студентите, така и от преподавателите в допълващ електронен тип обучение, което 

разширява възможностите за използване на иновативни средства за образователни 

нужди. 

Преподавателите в различните професионални направления и специалности във 

ПФ подготвят учебници, монографии с функцията на учебници, учебни пособия във 

вид на антологии, както и материали за обучение. Те работят активно в посока на това 

както дисциплините да са осигурени в голямата си част с учебни помагала (в 

http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm
http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm
http://www.nalis.bg/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
file:///D:/Departament/Departament/ДОКУМЕНТИ/Акредитация%20ст.6/От%20Хилда/kng2013.xls
file:///D:/Departament/Departament/ДОКУМЕНТИ/Акредитация%20ст.6/От%20Хилда/kng2014.xls
file:///D:/Departament/Departament/ДОКУМЕНТИ/Акредитация%20ст.6/От%20Хилда/kng2015.xls
file:///D:/Departament/Departament/ДОКУМЕНТИ/Акредитация%20ст.6/От%20Хилда/kng2016.xls
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класическия им вид и/или на електронни носители), които отговарят на най-новото 

състояние на изследванията в областта.  

 
Таблица 7. Учебници и учебни помагала и материали за обучение, вкл. на електронен носител, разработени от 

преподавателите на ОТД във ПФ 

 
Година 2013 2014 2015 2016 

Брой учебници и 

учебни помагала 
19 15 17 15 

 

В ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски” през периода 2013 г. – 2017 г. се използват 

следните модерни информационни технологии в учебния процес:  

 

1. Виртуална платформа Moodle – http://pdu.uni-plovdiv.bg   

 Електронни курсове – 33 бр.;  

 Електронни ресурси - статии, учебни помагала и учебници;  

 Форум за дискусии със студентите. 

 

2.  Уебинар – платформа за електронно обучение – http://e-seminars.uni-plovdiv.bg : 

 Онлайн наблюдение и хоспитиране;  

 Онлайн дискусии и срещи в реално време;  

 Онлайн обучение в реално време; Иновативни електронни приложения за 

обучение.  

 

3. Електронно приложение за Андроид за онлайн обучение на студенти и ученици, 

разработено от студенти.  

 

4. Личен интернет сайт „Виртуален кабинет 320“ 

 (https://sites.google.com/site/galintzokov) на който се предлагат следните учебни 

ресурси: учебни програми за преподавани дисциплини; лекционните курсове /под 

формата на презентации/; публикации; форум.  

 

5. Личен блог с над 20 000 посещение (http://galintzokov.blogspot.com) на който се 

предлагат следните учебни ресурси: учебни програми за преподавани дисциплини; 

новини свързани с образованието; публикации.  

 

6. Профил в социалната мрежа Фейсбук (http://www.facebook.com/galin.tzokov) и 

създадени над 30 учебни групи със студенти по преподаваните учебни дисциплини в 

рамките на които се провеждат следните учебни дейности: Изпращане на съобщения до 

всеки участник в групата за тематиката и структурата на следващата лекция (до три дни 

преди провеждането на лекцията); Студентите отговарят на съобщението като 

потвърждават или не присъствието си на лекцията; Публикуване на стената на групата 

на презентациите от лекционния курс; Студентите също имат възможност да 

публикуват текстови или видео материали свързани с тематиката на учебния курс, да 

обсъждат изпълнението на групови проекти; Провеждане на виртуални учебни 

дискусии, свързани с проблеми от учебното съдържание. Участието в дискусиите е 

доброволно, като между 65 % и 80% от участниците в групите се включват в тях. При 

тях се дискутира видео или текстови материал по въпроси поставени от преподавателя 

и свързани с тематиката на проведените лекции. Участието в електронните дискусии се 

отчита при студентските активности в края на семестъра и е една от формите на 

самостоятелна работа.  

file:///D:/Акредитация%20ст.6/Акредитация%20ст.%205/Standar%206%20novo/1.%20PF-2013-2016.doc
file:///D:/Акредитация%20ст.6/Акредитация%20ст.%205/Standar%206%20novo/1.%20PF-2013-2016.doc
http://pdu.uni-plovdiv.bg/
http://e-seminars.uni-plovdiv.bg/
https://sites.google.com/site/galintzokov
http://galintzokov.blogspot.com/
http://www.facebook.com/galin.tzokov
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6.1.5. Регламентирано академично и административно обслужване, подпомагащо 

обучението на студентите.  
 

Академичното и административно обслужване на студенти в ПФ се подпомага 

от публикувана и непрекъснато обновяване информация, съдържаща се в 

специализирания сайт на факултета. 

Процедурите, които засягат приема на студенти и докторанти, са описан и в 

Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет “Паисий 

Хилендарски [Правилник за устройството и дейността на ПУ] ( Чл. 145, 146, 147, 148) и 

са оповестени на сайта на университета.  

Условията, процедурите и вътрешни правила за кандидатстване и прием в 

бакалавърските, магистърските и докторски програми към ПФ, Факултетна система за 

оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите от ПФ, както и 

останалите правилници, касаещи обучението на студентите, се публикуват в раздел 

Правилници на Педагогически факултет.  

Педагогически факултет подпомага творческата дейност на студентите, 

дипломантите и докторантите, за което свидетелстват традиционните студентски и 

докторантски научни форуми.  

Консултанти на студентите, както и конкретно определени координатори за 

всяка специалност, са преподаватели от ПФ. Ежегодно, като резултат от тези 

инициативи се публикуват сборници с авторски разработки на студентите. За 

активността на студентите, докторантите и техните преподаватели е показателна 

информацията в следната таблица: 

 

Таблица 6.8. Сборници от студентски изследвания и художествено-творчески изяви за 

периода 2013-2016 г. 

 

ТРАДИЦИОНН

И ЕЖЕГОДНИ 

СТУДЕНТСКИ 

НАУЧНИ 

ФОРУМИ 

ШЕСТИ 

СТУДЕНТСК

И НАУЧЕН 

ФОРУМ 

Студентски 

научен форум 

"ДЕТЕТО И 

СЪВРЕМЕННИЯ

Т СВЯТ" 

Студентски научен 

форум 

"ЦЕННОСТИ, 

МОТИВАЦИЯ И 

КРЕАТИВНОСТ В 

ОБРАЗОВАНИЕТ

О" 

Международен 

интердисциплинар

ен студентски 

научен форум 

"ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБЩЕСТВО, 

ЛИЧНОСТ" 

Студентски 

научен форум 

„ОБРАЗОВАНИ

Е, ПОДХОДИ, 

ТЕХНОЛОГИИ“ 

ОБЩ

О 

Дата на 

провеждане: 
19.05.2017 21.05.2016 г. 16.05.2015 г. 17.05.2014 г. 18.05.2013 г. 

2013 

- 

2016 
Общ брой 

участници: 
128 128 169 154 143 594 

Студенти от ПФ: 119 116 159 144 133 552 

Докторанти от 
ПФ: 

9 12 10 10 10 42 

Художествено-

творчески изяви: 

 

28 
21 39 34 30 124 

Публикувани 
научни доклади в 

сборник: 

 

84 
61 43 47 39 190 

Научни доклади 

и художествено-

творчески 

изяви: 

 

112 
82 82 81 69 314 

 
 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39/
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/262/
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Стандарт ESG 7. Управление на информацията 

 

Педагогическият факултет функционира в съответствие със стратегията за 

развитието на ПУ „Паисий Хилендарски“ [Стратегия за развитието на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 2011-2020], включително и относно изграждането на системи за 

управление на информацията [ Стратегия за развитието на Педагогическия факултет 

2012-2020 ]. 

Във Факултета има изградена система за управление на информацията – за 

студентското състояние и осигуряване, за процеса на обучение, за преподавателския 

състав, както и за поддържане и развитие на качеството на обучението и на 

образователния продукт. Информацията става достъпна чрез мрежата за електронно 

информационно осигуряване на Университета и Факултета, както и чрез дейността на 

основните структурни звена – катедрите. 

С цел осигуряване, поддържане и повишаване на качествено обучение 

Педагогическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ старателно събира, 

организира и съхранява своята учебна и административна документация. За нейното 

ефективно управление Факултетът използва Университетската информационна система 

УнИС [ специализиран сайт на ПУ ], която стандартизира и автоматизира дейността в 

Учебен отдел и цялото административно обслужване на процеса на обучение на 

студентите – номенклатури, учебни планове и програми, учебни разписания, графици 

за изпитни и поправителни сесии, изпитни протоколи, студентски досиета и др. Всяко 

студентско досие в системата съдържа пълна информация за студента – лични данни, 

данни за обучението, учебни графици и дисциплините към тях, оценки, статуси, такси, 

участие в международни програми, настаняване в общежитие, получаване на 

стипендия, здравноосигурителен статус, проверка на оценки и др. Информацията се 

набира, съхранява и актуализира от съответните инспектори, отговарящи за различните 

направления и специалности, в Учебен отдел. Въз основа на базата данни на 

информационната система се генерират различни индивидуални или обобщени 

справки, сред които индивидуална справка за невзети изпити и обобщени справки за 

прекъснали студенти. ПФ поддържа и актуализира редовно информацията в системата. 

Педагогическият факултет събира и съхранява информация и в своя база данни –  

интернет платформа Компас, нов специализиран сайт на ПФ (в процес на изграждане 

http://pfpu.bg/), съдържаща анотации и учебни планове на специалностите [ 

Бакалавърски програми ], учебни разписания, графици за изпитни и поправителни 

сесии и др., както и изявите на студенти и докторанти в научни форуми, участието им в 

научни и приложни проекти, публикационната им дейност, кариерното им развитие 

след тяхното дипломиране и др.  

На територията на Факултета функционира първият в Пловдивския университет 

„Университетски център за кариерно развитие“, който събира, съхранява и предоставя 

информация, както за възможностите на студентите за тяхната професионална 

реализация, така и за актуалното им кариерно израстване. Центърът поддържа база 

данни и предоставя информация за и от потребителите и работодателите 

[Университетски център за кариерно развитие]. В Педагогическия факултет 

функционират редица центрове и лаборатории, които обслужват потребностите на 

студентите. Един от тях е Центърът по образователен мениджмънт, където се осигурява 

достъп до информация за обучението и реализацията на студентите. [Центрове и 

лаборатории]. 

Във Факултета е организирана система за текущи обсъждания, консултации, 

набиране, анализиране и обмен на информация между деканското ръководство, 

академичния състав, административния персонал и студентите. 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_uni/stratPU_2011_-_2020__19.12.2011.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_uni/stratPU_2011_-_2020__19.12.2011.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/strategiya-misiya.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/strategiya-misiya.pdf
https://www.uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/843/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1200/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1200/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/240/
https://uni-plovdiv.bg/pusi/login/
http://pfpu.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/255/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/843/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1200/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1200/
https://careers.uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/304/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/304/


81 
 

7.1. Институциите имат изградена организация за управление на 

информацията, свързана с реализацията на обучението по професионалното 

направление от магистърска програма Образователен мениджмънт и 

последващата реализация на завършилите.  

 

 

Факултетът се придържа към общоприетите в ПУ „Паисий Хилендарски“ образци 

на учебен план [ ECTS макет на учебен план ], учебен курс [ ECTS макет на учебен 

курс ], изпитен протокол и др. при оформянето  на учебната документация, засягаща 

различни учебни процедури [ Процедури и срокове за административно обслужване на 

студенти ].  

Учебните планове и програми се съхраняват в електронен вид в поддържана база 

данни с учебна документация на Факултета. В новоизграждащия се специализиран сайт 

на ПФ е предвиден свободен достъп до информация за учебните планове и до 

анотациите на учебните курсове (към момента налична информация за учебните 

планове се намира в настоящия сайт) [Магистърски програми ].  

Учебната документация по професионалните направления се обсъжда 

периодично на катедрени и факултетски съвети. В резултат на обсъжданията регулярно 

се предприемат процедури за актуализация на съществуващи или приемане на нови 

учебни планове и програми. Протоколите от катедрените и факултетските съвети се 

съхраняват на книжен носител при съответните административни секретари. 

Всеки преподавател по учебна дисциплина, в съответствие с ECST стандарта на 

учебната програма, в началото на семестъра, разяснява на студентите от магистърска 

програма образователен мениджмънт организацията на учебния процес и изискванията 

си, предоставя план на лекциите и семинарните занятия, посочва задължителна и 

допълнителна литература, изяснява критериите и скалата за оценяване. Създадена е 

Факултетна система за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на 

студентите от Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Преподавателите и деканското ръководство имат приемно време за въпроси, 

консултации и обсъждане на проблеми, което е обявено при административните 

секретари на катедрите (в новосъздаващия се специализиран сайт на Факултета е 

предвидено приемното време на преподавателите да бъде достъпно за интересуващите 

се).  

За студентите-магистри от магистърска програма образователен мениджмънт е 

създадена електронна платформа, която служи за информация, отнасяща се към 

учебните разписания, съобщения за текущия семестър и за резултати от изпити.   

Текущото състояние на процеса на обучение и тенденциите в неговото развитие 

се следят от деканското ръководство, което провежда регулярни срещи с инспекторите 

от Учебен отдел по специалностите. През учебната година периодично се провеждат 

срещи между деканското ръководство или академичния състав на катедрите и групи от 

студенти. На тези срещи студентите поставят въпроси, дават свои идеи и предложения, 

изразяват мнението си по обсъждани теми. Освен чрез лични срещи обмен на 

информация между студентите, преподавателите и Ръководството на Факултета се 

осъществява и чрез групите във Фейсбук на: отделните курсове, академични групи; 

специалности, както и чрез създадените от отделните курсове и групи електронни 

пощи. 

С проучванията на студентското мнение е ангажирана Факултетската комисия 

по качеството [ Факултетска комисия по качеството ], която се придържа към система, 

регламентираща осигуряването, поддържането и развиването на качеството на 

обучението и на образователния продукт. Системата за осигуряване, поддържане и 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_novini/ECTS_mak_uchpl.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_novini/ECTS_mak_uchdis.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_novini/ECTS_mak_uchdis.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1177/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1177/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/255/
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/4658025851451638313.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/4658025851451638313.pdf
http://www.compass-ok.com/quality_committee.php
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/sistema-kachestvo.pdf
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развиване на качеството на обучението и на образователния продукт  е в съответствие с 

общоуниверситетската система за управление на качеството. В нея е предвиден 

инструментариум за редовно провеждане на анкетни проучвания [ Факултетска 

комисия по качеството – Анкетни карти ]. Резултатите от анкетите се анализират от 

комисията, докладват се пред катедрите или Факултетския съвет и в обобщен вид за 

различните периоди се публикуват на университетската информационна платформа 

„Компас“.  

 За регистрация и обобщаване на информация, свързана с  професионалната 

реализация на студентите от Факултета след тяхното дипломиране (като показател за 

качеството на обучение), се използват годишните анализи на Регионалната агенция по 

заетостта, сайта на НСИ и специално провеждани проучвания. Целите на проучванията 

е да се съберат факти за базата данни за завършилите студенти и да се установи 

реализацията на възпитаниците на Педагогическия факултет в периода между 

полагането на Държавните изпити и официалното им дипломиране [ Анкетна карта № 

3-2 ].  

Кариерното развитие на студентите от магистърска програма Образователен 

мениджмънт може да се проследи в Приложение 7.1 

 

7.1.1. Периодично се обсъжда и огласява публично ефективността на 

резултатите, свързани с управлението на качеството на образованието и 

потребностите от промяна:  

 

- профилът на студентската популация от магистърска програма 

образователен мениджмънт: 

 

Въпреки че по-голямата част от студентите в Педагогическия факултет са от 

Южна България, значителен брой от тях са и от други, по-отдалечени райони на 

страната, а също и от чужбина – от Гърция, Македония, Украйна и други страни, 

предимно от Югоизточна Европа 

Магистърските програми в Педагогическия факултет надграждат детайлно и 

профилиращо обучение, което е тясно свързано с професионалната реализация в 

определена специалност. Студентите-магистри от образователен мениджмънт, които се 

обучават във факултета, са ориентирани и имат индивидуални изисквания за личностно 

развитие и професионална реализация.  

 

- развитието, успеха на студентите и процента на отпадналите:  

 

Актуална информация за оценките от положените изпити, както и за цялостното 

академично състояние на студентите, се въвежда, съхранява и е достъпна на хартиен 

носител (изпитни протоколи и индивидуално досие на всеки студент) при инспекторите 

от Учебен отдел. Тази информация е въведена и в базата данни на УнИС [ Проверка на 

оценки ] и се прехвърля автоматично към съответните електронни студентски досиета. 

Чрез информационната система инспекторите от Учебен отдел могат да проследят 

развитието и успеха, както на всеки отделен студент, така и на студентите от избрана 

специалност, поток или група като цяло. От информационната система във всеки 

момент може да бъде получена и актуална информация за студенти, които са 

прекъснали своето обучение или не са положили успешно изпита си по дадена 

дисциплина от учебния план и какъв процент представляват тези студенти от общия 

брой в същата специалност. Информацията за академичното състояние на студентите 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/sistema-kachestvo.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/8548810801701850699.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/8548810801701850699.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20007218131683718503.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1398273607988041962.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1398273607988041962.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pusi/login/
https://uni-plovdiv.bg/pusi/login/
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от всички специалности е достъпна в електронен вид в новоизграждащия се 

специализиран сайт на ПФ.  

Както инспекторите, така и ръководителите на катедри осъществяват контрол 

върху общото развитие на студентите по специалности. Техният успех от семестрите, 

тенденциите в развитието им, процентът на прекъсналите във випуска и др. са 

обсъждани теми на катедрени и факултетски заседания. 

Информация за записаните и прекъснали студенти-магистри от магистърска 

програма Образователен мениджмънт ежегодно се подава и към електронния Регистър 

на действащи и прекъснали студенти и докторанти на сайта на МОН  и Регистъра на 

завършилите студенти . 

 

- студентското удовлетворение от програмите: 

 

 През учебната година периодично се организират срещи между представители 

на студентите и Деканското ръководство или част от академичния състав на факултета. 

На тези срещи се обсъждат теми, свързани с учебния процес и административното 

обслужване. Студентите имат възможност да посочат мнението си, да поставят 

въпроси, да изложат свои идеи, предложения и препоръки. Факултетската комисия по 

качеството, с участието на студентски представители, редовно провежда анкетни 

проучвания на студентското мнение за получаване на обратна връзка относно 

удовлетвореността им от:   

- учебните дисциплини и преподавателите, които ги водят [Анкетна карта 1] – 

провеждат се в края на учебните семестри;   

- организацията на учебния процес [Анкетна карта 2] – провеждат се   завършване 

на учебната година;  

- цялостното обучение във Факултета – провеждат се при дипломирането на 

студентите, след завършването на обучението им [Анкетна карта 3]. Резултатите 

се обработват, анализират и обсъждат от Факултетската комисия по качеството 

и се докладват пред катедрите или на заседанията на Факултетския съвет. 

Информация за обобщените данни и анализи от тези проучвания се публикуват в 

информационната платформа „Компас“ [ Доклад обобщение на резултатите от 

анкетите, проведени в Педагогически факултет за периода 2013-2016 г. ]  

 

 

- учебните ресурси и наличната подкрепа за студентите: 

 

 Университетската библиотека на ПУ „Паисий Хилендарски“ [Университетска 

библиотека] има мрежова структура и Педагогическата библиотека е един от нейните 

филиали. Педагогическата библиотека предоставя 27 на брой читателски места и 

разполага с богат фонд от учебна и научна литература в научната област – над 65000 

тома, включително периодика, аудио и видео материали. За периода 2012 – 2016 г. в 

Педагогическата библиотека са постъпили над 3000 библиотечни единици. 

Библиотечните дейности са автоматизирани, като електронният каталог може да се 

ползва на адрес: Електронен каталог. Освен това чрез сайта на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ студентите могат да се свързват директно и да ползват ресурсите на 

„Национална академична библиотечно-информационна система“ [ НАБИС ]. 

Периодично във факултета се провежда вътрешен мониторинг на учебните 

програми и на приложените в тях списъци със задължителна и препоръчителна учебна 

литература. Целта на мониторинга е да се анализират нуждите на факултета и да се 

обновява библиотечният фонд с учебна литература. Част от заглавията са авторски 

https://www2.mon.bg/AdminUReg
https://www2.mon.bg/AdminUReg
http://89.252.196.217/AdminRHE2
http://89.252.196.217/AdminRHE2
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/13582799241269080317.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/14368467741145115520.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/9555037601159588436.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20007218131683718503.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20007218131683718503.pdf
https://lib.uni-plovdiv.bg/index.html
https://lib.uni-plovdiv.bg/index.html
http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm
http://www.nalis.bg/
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учебни пособия на преподаватели от Факултета и се използват от студентите при 

изучаването на съответните учебни дисциплини. Мненията и предложенията от 

студенти за евентуална необходимост от допълнителна литература по дисциплините от 

учебните планове се приемат от страна на преподавателите, които ги включват в доклад 

до Директора на Университетската библиотека, одобрен от ръководителите катедри и 

Декана.  

При обучението си в ПФ студентите-магистри от магистърска програма 

Образователен мениджмънт използват както учебна литература в книжен формат, така 

и електронни учебни материали, за които са информирани, и им е осигурен достъп:   

- Електронно обучение чрез собствени курсове на Педагогическия факултет: 4 

електронни курса в направление „Теория и управление на образованието“ и 8 

електронни курса в направление „Педагогика“    

Педагогика – чрез сайта Open Educational Resources (OER): 

http://libguides.humboldt.edu/openedu/educ    

- Електронни библиотеки със специализирана литература на водещи академични 

центрове:   

Педагогика: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/SearchResults.aspx?subjectAreaId=5  

В допълнение на изброените библиотеки през университетския сървър 

периодично на магистрите се осигурява свободен достъп до бази данни с научна 

литература като: SPRINGЕR JOURNALS ONLINE, пълната колекция от списания на 

електронната библиотека Wiley Online, Електронната платформа Taylor and Francais 

Online, пълната колекция списания на Кеймбридж (Cambridge Journals Online), East 

View, REAXYS, Academic Complete of EBRARY и др. Осигурен е безплатен достъп до 

бази данни от цялата университетска мрежа (до Scopus, WEB OF KNOWLEDGE, 

ScienceDirect, EBSCO – пълнотекстова база, предлагаща академична и приложна 

електронна информация в областта на обществените и хуманитарните науки и бизнеса).  

Студентите-магистри имат възможност да присъстват на задължителните 

публични лекции на придобилите научни звания „доцент“ и „професор“, които са 

регламентирани в чл. 28 от Закона за развитие на академичния състав и в Правилника 

за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“.  

Педагогическият факултет организира публични лекции и на водещи 

професионалисти от региона и страната, в които участие вземат и студентите.  

Възможност за изява на научноизследователските търсения на студентите-

магистри от магистърска програма Образователен мениджмънт са провежданите 

ежегодно Студентски научни форуми превърнали се в традиция за Факултета 

[Студентски научни форуми 2013-2016г.]. Информация за публикационната активност 

и проектна дейност на магистрите от магистрите от професионалното направление е 

посочена в Приложение №7  

 

- информация за оценката на потребителите за подготовката на 

завършилите специалността:  
Тъй като реализацията на студентите на пазара на труда е приоритет в Системата 

за качество на Педагогическия факултет [ Система за осигуряване, поддържане и 

развиване на качеството на обучението и на образователния продукт ], то Факултетът 

поддържа редовна връзка с потенциални работодатели от Пловдив, региона и страната. 

В обучението, както на бакалавърско, така и на магистърско ниво, работодатели 

участват в различните видове практики на отделните специалности, които се 

организират всяка година след втори курс. На ниво Университет Факултетът има 

сключени договори с работодатели – училища, детски градини, социални и 

http://pdu.uni-plovdiv.bg/course/index.php?categoryid=28
http://pdu.uni-plovdiv.bg/course/index.php?categoryid=29
http://libguides.humboldt.edu/openedu/educ
https://open.umn.edu/opentextbooks/SearchResults.aspx?subjectAreaId=5
https://link.springer.com/
https://uni-plovdiv.bg/news/news/106/
https://uni-plovdiv.bg/news/news/106/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1770899373324821238.docx
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/sistema-kachestvo.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/sistema-kachestvo.pdf
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педагогически заведения за провеждане на различните видове практики. Списък с 

партньорските институции може да бъде намерен в информационната платформа 

„Компас“ [ Рамкови договори с училища и институции ]. Работодателите участват в 

периодични срещи с представители на Факултета за обсъждане на нови учебни планове 

и програми, а също и в организацията на практиките. Освен това координаторите на 

отделните специалности от Педагогическия факултет поддържат контакти с 

регионалните медии, като канят журналисти на свои мероприятия или участват в 

предавания на медиите. Така обществеността в гр. Пловдив и региона бива 

информирана за специалностите във Факултета и за дейностите в него. 

В Комисията по качество са обсъждани анализи за състоянието на пазара на 

труда в региона и страната (анализи на: Дирекция „Регионална служба по заетостта“ 

към Агенция по заетостта, на МТСП, на Регионалното управление на образованието, на 

синдикати) и са отправяни препоръки към академичния състав, които са обсъждани и 

приети на Факултетски съвет. Данни за потребностите на пазара на труда по 

определени квалификации се получават и от Университетския център за кариерно 

развитие. Студентите имат възможност да се регистрират в него и да получават 

информация по интересуващи ги въпроси, както и да участват в организираните от 

центъра срещи с работодатели. 

За осигуряване на практическо обучение на студентите ПФ има изградена мрежа 

за сътрудничество с различни педагогически и социални организации (възприемани 

като потенциални работодатели), чрез които се осигурява обратна връзка относно 

качеството на обучение и на образователния продукт. Педагогическият факултет 

провежда анкетни проучвания сред работодателите за мнението им относно 

професионалната подготовка на неговите възпитаници. Изготвянето на анкетната карта 

[ Анкетна карта за проучване мненията и предложенията на потребители на кадри ] е 

обсъдено на заседанията на Факултетската комисията по качество. Оценките на 

работодатели по отношение на професионалната подготовка на техни служители, 

получили образованието си в Педагогическия факултет, ежегодно се анализират, 

обсъждат се препоръките им към обучението на бъдещите специалисти и резултатите 

от проучванията се огласяват.  

 Анкета работодатели 2017г. ДГ и СОУ 

 Резултати мнения работодатели 2017г. ДГ и СОУ 

 Заседания на Обществения съвет към ПФ 

Резултати от оценките за теоретичната и практическа подготовка са представени 

и са онагледени с Диаграма 7.1.  

   Диаграма 7.1.  Оценка на теоретичната и практическа професионална 

подготовка 
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Както се вижда от Диаграма 9.1. най-много респонденти посочват много добра оценка и 

за теоретическата (77,59 %) и за практическата (74,14%) подготовка на педагогическите 

кадри завършили ПУ „П. Хилендарски“. Средно много добра оценка и за двата вида 

подготовка поставят 75,86 %. Отлична оценка за теоретическата подготовка поставят 

18,96% от анкетираните, а за практическата - 17,24%. Средно отлична оценка и за двата 

вида подготовка поставят 18,11%.  

Данните от анкетите показват, че възпитаниците на ПФ имат висока теоретична 

подготовка и се интегрират безпроблемно в работния колектив. Тези качества им 

помагат да се адаптират бързо в практическата работа. Те са предпочитани служители и 

търсенето им на пазара на труда е високо. Основавайки се на анализа на резултатите от 

анкетите с работодателите, Факултетската комисия по качеството изготвя доклад, в 

който се извеждат силните и слабите страни на образователния процес в ПФ и се вземат 

предвид препоръките и потребностите на работодателите [ Доклад обобщение на 

резултатите от проведено анкетиране с работодатели ]. 

 

След обсъждане в катедрите на ПФ се внасят предложения за промени в някои 

учебни планове. При актуализацията на учебни планове се наблюдава  тенденция за 

замяна на слабо приложимите в практиката дисциплини с нови. 

 

7.1.2. Съществува функционираща система за връзка с алумни 

В Педагогическия факултет съществува функционираща система за поддържане 

на връзка със завършилите студенти. Към момента връзката с бившите възпитаници на 

Факултета и обмена на информация с тях се осъществява чрез:  

 анкети [ Анкетна карта 3-2 ], които се провеждат в деня на официалното 

дипломиране на студентите;  

 лични и/или служебни телефонни номера и имейли на бившите студенти;  

 групи на завършили студенти и приятели на Педагогическия факултет във Фейсбук 

[  Педагогически факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ;  

Педагогически факултет на Пловдивския университет ]; 

 Страници във Фейсбук на отделни курсове и групи, които продължават да 

съществуват и да бъдат активни  и след завършването на студентите; 

 В новоизграждащия се специализиран сайт на Факултета е предвидено да бъде 

създадена опция „Алумни“, чрез която би се реализирала общата стратегия на 

Университета за продължаващо взаимодействие със завършилите студенти.  

Възможностите, които ще предоставя опцията „Алумни“, са насочени към: 

 Поддържане на контакти с бивши възпитаници на Факултета;  

 Събиране на информация за тяхната професионална реализация и 

кариерно развитие; 

 Предложения за осъществяване на различни програми и събития на 

бившите възпитаници съвместно с Факултета; 

 Осъществяване на взаимно сътрудничество, публични лекции пред 

настоящи студенти за споделяне на опит, идеи, новости в практиката; 

 Дарителство; 

 Участие в промоциите на дипломиращите се студенти; 

 Периодични срещи на випускниците и др. 

Един от начините за осъществяването на стратегията за продължаващо 

взаимодействие със завършилите студенти е обявяването на конкурсна сесия 2017 – 

2018 г. от Фонд „Научни изследвания“. Управителният съвет на фонд Научни 

http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2282/2336/2399/1301624241883928957.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2282/2336/2399/1301624241883928957.pdf
http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1398273607988041962.pdf
https://www.facebook.com/groups/507034116023315/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%25B
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/242/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/242/
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изследвания към НПД обявява класирането на научноизследователските проекти от 

конкурсните сесии, част от които е конкурс „Университетска база данни АЛУМНИ“ 

2017-2018. Класиран и финансиран е проект с тема „Университетска информационна 

система Алумни – УИСА“. 

 

7.1.3. Поддържат се собствени информационни масиви за световните постижения в 

професионалното направление/ специалността от регулираните професии и 

актуалността на предлагания учебен материал. 
 

В Педагогическия факултет има база данни за научните постижения в областта на 

различните специалности в професионалните направления. Факултетът е разпознаваем 

сред международните партньори, като активно поддържа връзка и обмен на 

информация с тях [Договори за Международно академично сътрудничество]. 

Академичната колегия е включена в различни международни научни мрежи и участва 

равностойно в изследователски проекти по международни програми. При въвеждането 

на нови бакалавърски и магистърски програми и учебни планове, при разработването 

на професиограми за въвеждането на нови професии, както и при актуализирането на 

съществуващата учебна документация, се прави проучване на световните постижения в 

съответната област. То е в основата на обновяването на учебното съдържание и се 

осъществява на базата на наличната информация. При създаване, актуализация и 

оптимизация на учебната документация се проучват добри практики в български и 

европейски университети. Интеграция и активен обмен на информация се извършва с 

университетски партньори на Педагогическия факултет по Европейски образователни 

програми.  

Педагогическият факултет участва в различни университетски проекти [Програми 

и проекти], които се обявяват от поделение „Научна и приложна дейност“ (НПД) – 

звено, обслужващо научноизследователската дейност в ПУ „Паисий Хилендарски“, 

както и в национални и международни  научноизследователски програми. В резултат на 

научноизследователската си дейност Факултетът има възможност да синхронизира 

актуалността на предлаганото учебно съдържание със световните научни постижения. 

 

Стандарт ESG 8. Информация за обществеността 
 

Информацията за обществеността е важен инструмент за въздействие върху 

общественото мнение. Тя цели изграждане на положителна представа за Педагогическия 

факултет, за предизвикване на желание за делови контакти.  

Чрез различни средства системно се оповестява информация за основните сфери на 

дейност: обучение; научни изследвания и постижения; управление, мобилност.  

 

8.1. Институциите публикуват ясна, точна, обективна, актуална и лесно 

достъпна информация за всички дейности, свързани с обучението на студенти 

магистри от професионално направление Образователен мениджмънт 

(специалност от регулирана професия). 
 

Информацията може да се раздели на следните тематични раздели: 

 

8.1.1. Съществува система за популяризиране на актуална и пълна 

информация за образователната, научноизследователската и художествено-

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1286/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1286/
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/integrationNPD/npd/sait%20klasirani%20proekti_1.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/157/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/159/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/159/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/257/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/257/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/151/
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творческа дейност на професионалното направление/ специалността от 

регулираните професии.  

Информацията за дейността на Педагогически факултет при ПУ „П. 

Хилендарски“ е полезна, както за настоящите, така и за бъдещите студенти-магистри. 

От нея са заинтересовани завършилите студенти-магистри и потребителите на 

педагогически кадри.  
В специализирания факултетски сайт периодично се анонсират новини за 

предстоящи и минали събития от академичния живот на факултета и университета. 

Освен чрез своя сайт Педагогическият факултет информира обществеността за своята 

дейност и успехи и посредством множество изяви в масмедиите - интервюта, 

репортажи, и  др. Част от системната политика по разгласяване и популяризиране 

дейността на Факултета в публичното пространство е и неговото присъствие в 

социалните мрежи. 
Основните средства за масово осведомяване, които използва Педагогическия 

факултет са:  

 специализираната страница на факултета на уебсайта на ПУ [1] като в момента се 

изгражда и специализиран сайт на факутета pfpu.bg ; 

 печатни, електронни и ефирни медии;  

 външна заобикаляща среда - плакати, дипляни, и др.;  

 срещи, публични лекции, уебинари, изложби, концерти;  

 социални мрежи –  

 

8.1.2. Налична информация за „жизнения“ цикъл на обучението на 

студентите-магистри от направление Образователен мениджмънт. 

Специализираният уеб сайт на Педагогически факултет съдържа всички 

необходими детайли свързани с обучение, изпитни сесии, достъпни материали и 

препоръчителни информационни ресурси. Той е основният източник на информация за 

обучението, новостите и промените в магистърската програма 

 

Ежегодно се публикува информация относно кандидатстудентската кампания – 

съществуващи и нови специалности, условия за прием и квалификация. Описани са 

всички необходими документи за кандидатстване, срокове, такси и дати на изпити. 

Представена е  характеристиката на специалностите. [21]   

 

В ПФ  се представя и конкретна информация за магистърски програми в 

определените направления: Справочник за кандидат-студенти в магистърски програми 

(2017-2018) - https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1311/,   https://uni-

plovdiv.bg/pages/index/1030/  

На вниманието на кандидат-студентите магистри е предоставена конкретна 

анотация и за магистърска програма „Образователен мениджмънт“-https://uni   

plovdiv.bg/uploads/site/obuchenie/magistraturi%202017/MAG%20PROGRAMI%202017/04

_pedago%202017.pdf (стр. 46 – стр. 47)  

На сайта на Педагогически факултет може да се намери подробна информация 

за отделните магистърски програми, както и за учебните им планове. Информацията 

периодично се актуализира.  

Допълнителна информация за факултета и магистърските програми може да 

бъде проследена и на електроните следните адреси: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010596073967, 

https://forum.uni-plovdiv.net/index.php?board=32.0 

https://uni-plovdiv.bg/pusi/login/ 

file:///E:/ТУО/PrAkOM/PF%20Doklad%20standarti%20%202017.docx
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1311/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1030/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1030/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010596073967
https://forum.uni-plovdiv.net/index.php?board=32.0
https://uni-plovdiv.bg/pusi/login/
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Обучението на студентите от магистърска програма образователин мениджмънт 

се провежда според необходимата учебна документация по ОКС “Магистър” и форми 

на обучение, за тях е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и 

информационна база. Обучението на студентите магистри отговаря и се придържа към 

съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им. 

В подраздел „Развитие на академичния състав“ в сайта на Университета се 

представя актуална и подробна информация и за образователна и научна степен 

„доктор“.  

Различните документи – наредби и правилници, отнасящи се за всички степени 

на обучение също са достъпни на сайта на Университета.  

Предприети са мерки за публично оповестяване на документи, обхващащи 

„жизнения цикъл“ на студента. На университетския сайт са публикувани процедури и 

срокове за административно обслужване на студенти:  

• Записване на студенти за обучение; 

• Издаване и получаване на документи,  

• Уреждане/промяна на студентско положение  

• Изпитни процедури  

• Вътрешни учебни процедури  

• Изпълнение на студентски задължения по учебен план и др. 

По време на обучението си студентите-магистри имат възможност да проверяват 

оценките си от проведени изпити чрез Студентска информационна система. 

В учебния процес на ПФ активно се използват технически средства и модерни 

информационни и комуникационни технологии. Пример за това е Пловдивски 

електронен университет. ПФ при ПУ разполага и с уебинарна зала за електронно 

обучение. Центърът за електронно обучение на ПФ администрира и организира 

провеждането на национални и международни уебинарни, онлайн срещи, както и 

онлайн-хоспитиране. Всеки участник в уебинарните срещи-разговори има възможност 

да участва в хода на дискусията. Чрез тези онллайн срещи се осигурява и 

взаимодействие с потребителите на педагогически кадри. Материали от уебинарите са 

на разположение в сайта на факултета. Откриването на новата уебинарна зала бе 

отразено на страниците на вестника на ПУ.  

Новини относно „жизнения“ цикъл на студентите-магистри се публикуват на 

сайта на факултета и в Университетски вестник, както и в регионалния печат – 

откриване на учебната година, връчване на дипломи на завършилите обучението си 

студенти и др.  

8.1.3. Периодично се обявяват условията за обучение, квалификационните 

форми и перспективите за професионална реализация, която предлага 

професионалното направление образователен мениджмънт (специалност от 

регулираните професии)  

 

Информация за обучението по магистърска програма Образователен 

мениджмънт може да се намери в специализирания сайт на ПФ, който дава такава и за 

бакалавърските, магистърските и докторските програми, по които ПФ е акредитиран и 

обучава студенти. В съответните ECTS формати на учебни планове са посочени 

познанията и уменията, които ще бъдат придобити в резултат от обучението, 

професионалната квалификация и възможностите за професионална реализация на 

дипломираните студенти. Постоянно се обновява учебната среда, за което също се 

уведомява обществеността. Периодично на сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“ както и 

в масмедиите се оповестява информация за нови магистърски програми в 

Педагогическия факултет.  

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1177/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1177/
http://pdu.uni-plovdiv.bg/
http://pdu.uni-plovdiv.bg/
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Университетският кариерен център със съдействието на Студентски съвет 

инициира организацията и провеждане на „Ден на кариерата“ при Пловдивски 

университет „П. Хилендарски“. Информация за основите дейности на Университетски 

кариерен център може да бъде намерена на сайта на университета. Публикуват се 

покани за съответните срещи и друга актуална информация.. По време на най-големия 

кариерен форум „Национални дни на кариерата“ се осъществяват срещи с 

работодатели, предлагащи свободни стажантски и работни позиции. В медиите също се 

отразяват събитията, свързани с Кариерния център, което запознава обществеността със 

значимостта на неговата дейност.  

Съществено значение за повишаването на практическите знания и умения на 

студентите-магистри от Образователен мениджмънт, както и запознаването им с 

потенциални работодатели, има проекта „Студентски практики“ Благодарение на 

проведената практика по тази програма много студенти се реализират успешно след 

завършване на обучението си.  

Педагогическият факултет на ПУ участва като водеща образователна 

институция към Департамента за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти. Информация за функциите и дейностите на ДКПРПС е 

достъпна на неговата страница. Потребителите могат да намерят актуална информация 

за предлаганите видове обучение, образци на документи, такси и новини. 

Департаментът е оторизиран да извършва квалификацията на педагогическите 

специалисти и да провежда процедури за придобиване на професионално-

квалификационни степени. Той работи в различни научни сфери – педагогика, 

психология, методика на преподаване на отделни учебни дисциплини, изкуство, като 

това дава възможност да се реализира модерно и ефективно продължаващо образование 

на учителите. Чрез него се осъществяват и контакти с работодателите - директори на 

дирекции на  Министерството на образованието и науката, представители на Община 

Пловдив и РУО, училищни директори, учители. ДКПРПС стартира съвместно обучение 

на учители с два американски университета – Колумбийския университет и Банк 

Стрийт Колидж ъф Едюкейшън – Академия за лидери в образованието 

В Педагогически факултет се осъществяват редовно срещи с потребители,  на 

които се дискутират актуални проблеми във взаимодействията между учители, 

родители и деца. Организират се работни срещи за дискутиране на важни теми относно 

подготовката на специалисти и за същността на педагогическата работа. Съвместно с 

директори и базови учители се организира кръгла маса за обсъждане на Новия закон за 

предучилищно и училищно образование. 

От значение за студентите от магистърска програма Образователен мениджмънт, 

които желаят да работят за позитивна промяна в образователната система и обществото 

е срещата по програма „Заедно в час“.  

Студентите-магистри от това професионално направление активно участват в 

мероприятия, свързани с откриване на нови детски градини. 

По време на организираната Кръгла маса „Приобщаващото образование между 

училището и университета“ се дискутираха актуалните проблеми на приобщаващото 

образование. На събитието присъстваха представители на Министерство на 

образованието и науката, академичните среди и неправителствени организации.  

Среща на випускници и представени добри практики от детските градини се 

състоя по време на Първия форум за предучилищно образование, който бе отразен 

медийно. Иновационни методи в образователно направление Математика наблюдаваха 

по време на посещението си в ЦДГ „Осми март“, Пловдив, представители на ПФ и 

гости от университета на Северна Дакота, във връзка с проект „По-добри учители – по-

качествено образование“.  
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Получаването на обратна връзка от работодателите, чрез анкетиране изпълнява 

ролята на катализатор за подобряване качеството на предлаганото теоретично и 

практическо обучение на студентите от магистърска програма образователен 

мениджмънт. Периодично ПФ осъществява проучване на мнението на работодателите 

относно теоретичната и практическа подготовка на студентите. [46] 

Важна е ролята и на университетския интернет форум за взаимодействието с 

работодателите. В него работодатели и потребители на кадри обявяват позиции за стаж 

и за работа както за студенти, така и за завършили обучението си в университета 

магистри.  
 

8.1.4. Популяризиране на научната продукция и творческите изяви на 

студенти от магистърска програма образователен мениджмънт. 

Новини за учебни, научни, творчески и спортни постижения редовно се 

публикуват на страницата на ПФ от сайта на университета.  

Вестник “Пловдивски университет” системно отразява академичния живот в 

Университета. На неговите страници се намира информация за предстоящи и минали 

събития, статии, анкети, дискусии, свързани с образованието, науката, културата и 

изкуството. В сайта на Университета се съдържа архив, включващ актуални броеве и 

такива от предишни години.  

Интервю с проф. д-р Г. Цоков за управлението на образователната система , 

максималното използване на новите технологии, за по-добрата адаптация на младите 

специалисти се излъчи по ефира на БНР.  

Сайтът best teacher е разработен от Педагогическия факултет на Пловдивския 

университет. Тази  електронната платформа е първи опит в България да се реализира 

още един инструмент за поддържане процеса на наставничеството.  

Трите аспекта, в които може да се промени базовата подготовка на учителите - 

като съдържание, като образователна среда и като опит и практика се разглеждат в 

интервюто с проф. Цоков.  

Създаването на условия за системна и непрекъсната квалификация на 

педагогически специалисти с участието на преподаватели от ПФ е отразено на 

страница на МОН.  

ПФ има сключен договор за международно партньорство и мобилност с 

университетите Bank Street College of Education и Teachers College Columbia University, 

Ню Йорк, САЩ, което предостави възможности на студентите от магистърска 

програма Образователен мениджмът за участие в международни проекти. Приложение 

8.1.4. 
  Студенти от магистърска програма Образователен мениджмънт вземат активно 

участие в организирани научноизследователски проектни с актуални теми в областта на 

управлението и образователния мениджмънт, както и в ежегодно провеждания 

студентски научен форум. Представените научни доклади се издават в сборници.  

От същественно значени за студентите от магистърска програма образователен 

мениджмънт са сключените в ПФ двустранни договори за сътрудничество с 

организации, институции и фирми, сред които: Договори за провеждане на учебни 

практики и производствени стажове в образователни и социални институции по Проект 

BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“. Приложение №8 

8.1.5. Оповестяване на условията за мобилност на студенти и преподаватели.  

Педагогическият факултет при ПУ активно насърчава транснационалната 

мобилност на студенти и докторанти в рамките на програмата „Еразъм+“. На 

http://forum.argon.acad.bg/
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страницата в сайта на ПУ се представя информация за същността, целите, 

предстоящите мобилности, процедурите за кандидатстване, факултетните 

координатори. Процедурата за кандидатстване и селекция е детайлно представенана 

сайта и страницата на факултета във Фейсбук. 

В началото на всяка учебна година се провеждат както обща за университета 

Информационна среща за програмата „Еразъм+“, така и информационна среща, 

предназначена за студентите от факултета. Публикувана е и покана за представяне на 

предложения към програмата от Официален вестник на Европейския съюз.  

Стартира нов портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS. В  

тази мрежа може да бъде намерена и детайлна информация относно условия на труд и 

работа в Европа, визов режим, права на интелектуална собственост, признаване 

на дипломи и др., както и данни за връзка с контактните лица във всички държави от 

Европа, които са част от мрежата.  

 

Стандарт ESG 9. ТЕКУЩ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕН 

ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИТЕ 
 

В правомощията на Декана на Факултета е организацията на разработването на 

учебната документация, организацията на процедурата по промените в 

квалификационните характеристики, учебните планове и учебните програми, както и 

административния контрол върху регламентираните правила и процедури. (чл. 60, т. 3 

и т. 4 от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“).  

Състоянието и проблемите в учебната документация са предмет на обсъждане в 

Катедрените съвети и във Факултетния съвет. Създаден е координиран и поддържан 

ред за разработване, утвърждаване и изменение на учебната документация. 
Стандартите и нормативите за разработване, обсъждане и утвърждаване на учебната 

документация, както и за измененията ѝ са дефинирани в университетските нормативни 

документи в пълно съответствие с изискванията на Закона за висше образование, ПМС 

№ 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше 

образование и професионални направления, ПМС № 162 за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование, Наредба 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на 

система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. 

В ПУ/Педагогически факултет са разработени и функционират системи за 

създаване, обсъждане, одобряване и периодично актуализиране на учебната 

документация. Периодично се преразглежда учебната документация с цел 

подобряването ѝ, за да се гарантира, че тя е в съответствие с дефинираните цели и 

отговоря на нуждите на студентите и обществото.  

Учебната документация и развитието на професионалното направление се 

анализират и по време на проведените вътрешни одити от Университетската комисия 

по качаството.(последния такъв през месец юни 2017 година) 

Учебната документация периодично се анализира и обновява в съответствие с 

развитието и постиженията на науката и резултатите от научните и научно-приложните 

изследвания, очакванията на студентите и потребностите на практиката.  

Всеки нов учебен план или промените в него се правят по предложение на катедрените 

съвети, обсъждат се на ФС и се одобряват на АС.  

Програмите се преразглеждат и променят редовно с участието на студентите и 

другите заинтересовани страни. Събраната информация се анализира и учебният план 

се адаптира, за да се гарантира, че е актуална. Актуализираният учебен план се 

публикува на интернет страницата на ПФ. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/466/
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Разработените правила за преглед на учебната документация гарантират 

наличието на ефективни учебни планове и учебни програми, съобразени със 

съвременните изисквания и добрите практики на университетите от страната и на 

университети от чужбина, в които се провежда обучение по професионалното 

направление.  

 

В ПФ на ПУ обсъжданията и решенията за актуализация на учебна 

документация (в т.ч. учебни планове, програми, методика на оценяване, 

квалификационни характеристики, учебен график и разпис) се извършват по определен 

ред: 

 Предложения за промени в учебните планове и програми в ПФ се правят от 

специални програмни екипи или отделни преподаватели.  

 В обсъжданията на промените участват катедрените съвети, като 

ръководителите на катедри представят предложенията за промени в доклади 

до деканите на съответните факултети.  

 Факултетните съвети обсъждат и приемат постъпилите доклади за промени в 

учебните планове и програми и вземат решения. 

 Академичния съвет утвърждава (или не) окончателно решенията на ФС на 

ПФ. 

Извършваните промени могат да са еднократни и дългосрочни. Еднократните 

промени са по причина на извънредни ситуации. Дългосрочните промени са свързани с 

оптимизация на учебния план и обикновено отчитат резултатите от проведени анализи 

и обсъждания в катедрите и факултета (ПФ) и се утвърждават от АС на ПУ. 

 

9.1. Институциите извършват регулярен мониторинг (преглед) и 

актуализиране на учебните програми, съобразно еволюцията на научните знания 

и технологии, при обучението по професионалното направление/ специалност от 

регулирана професия 

 

9.1.1. Съществува система за управление и мониторинг на качеството на 

образователния процес   

 

В ПФ съществува Система за осигуряване, поддържане и развиване на 

качеството на обучението и образователния продукт. /виж. Стандарт 1./ 

 

Разработената и приложена система за оценяване и поддържане качеството на 

обучението и академичния състав в ПФ е в съответствие със Закона за висше 

образование и вътрешната нормативна уредба на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя 

предполага ефективен анализ, корекции и усъвършенстване на обучението в структурен 

и съдържателен план. В нея е заложено вътрешно и външно оценяване на учебната 

документация и учебния процес, което гарантира високо ниво на обективност на 

информацията. С цел осъществяване на обективен контрол се поставят две основни 

задачи: 

1. Вътрешна самооценка, базираща се на анализ на учебната документация и 

данни от преподавателите (по катедри, атестиране, анализ на обективни 

данни от учебната документация и др.). 

2. Външна оценка, представляваща анализ на обобщени данни от анонимни 

анкети сред студенти и преподаватели по основни въпроси, свързани с 

факторите за наблюдение (анкети, доклади на експертни групи по 

акредитация, мнения на потребители на кадри и др.). 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17170783831812788079.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17170783831812788079.pdf
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Освен вътрешния контрол на качеството на обучение, периодично се събират 

становища на външни специалисти. Оценяват се и се огласяват резултатите от 

функционирането на системата, включително от вътрешни и външни одити и се 

предприемат действия за нейното усъвършенстване. Контролът върху качеството на 

учебния процес се осъществява освен от Комисията по качество, така също и от 

експертни групи от НАОА при оценяване и акредитация на професионални 

направления. Педагогическият факултет взима своевременно необходимите мерки за 

изпълнение на препоръките на експертните групи във връзка с провежданите 

акредитационни процедури. 

Функционирането на вътрешната система за управление на качеството се 

осъществява чрез изградените в структурните звена Комисии по качеството, Комисии 

по атестирането, Комисии по актуализиране на учебните планове, Консултативна 

комисия във връзка с РАС, работещи в тясно сътрудничество с катедрите и 

факултетното ръководство. Основен орган за реализиране на системата е Комисията по 

качество. Тя е структурната единица, която носи пряка отговорност за дейностите по 

качеството. Факултетният съвет избира, а Деканът назначава факултетна Комисия по 

качеството [Състав – КК, 207], която осъществява вътрешен контрол, прилагайки 

разработената Система за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на 

обучение и образователния продукт на ПФ [Система качество ПФ, 273]. 

Приемането на Системата за осигуряване, поддържане и развиване на качеството 

на обучението и на образователния продукт в Педагогическия Факултет е решение, 

което регламентира: 

 органите и техните правомощия за реализиране на Системата; 

 индикаторите (в т. ч. критериите) за оценяване качеството на обучението и 

образователния продукт; 

 стандартите за оценка на качеството; 

 процедурите за оценка на качеството; 

 правилата за функциониране на системата. 

Чрез системата се гарантира: 

 постоянното подобряване качеството на обучението и образователният 

продукт; 

 прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка на 

качеството на обучението и образователния продукт; 

 стимулиране на преподавателите и структурите към съзнателно, постоянно 

развитие и отговорност за качеството на обучението и образователния 

продукт; 

 поддържане и обработване на база от обективни данни, които да служат за 

ефективното управление и постоянно повишаване качеството на 

образователния продукт. 

ОРГАНИ: За осъществяване на дейностите по самооценяване и оценяване, на 

качеството на обучението и образователния продукт се изгражда „Комисия за оценка, 

поддържане и усъвършенстване на качеството на обучението”. В състава на Комисията 

се включват: 

 зам. декан, Председател на Комисията по качеството; 

 по един представител на всяка катедра; 

 представител на Студентски съвет. 

В ПФ е изградена система за разглеждане и удовлетворяване на студентските 

искания. Студентите могат да поставят за разглеждане и удовлетворяване на 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/345232125164021092.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17170783831812788079.pdf
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студентски искания в писмен вид, за усъвършенстване на качеството на учебния процес 

на: отговорника на курса, на академичния наставник на курса, на членовете на 

Студентския съвет към ПУ, на членовете на Комисия по качеството към ПФ, на 

членовете на Деканското ръководство. Въведената демократична система е йерархична 

и студентите трябва да спазват въведените алгоритми за оптималното ѝ 

функциониране. 

Чрез приетия Правилник за устройство и дейност на Обществен съвет към ПФ 

на ПУ „Паисий Хилендарски“ [Правилник на Обществен съвет към ПФ, 218] се 

осигурява ефективен мониторинг на академичната и административната дейности 

всеки семестър. Оценява се ефективността на предприетите организационно-

управленски действия за подобряване на качеството на обучение в ПФ и се правят 

предложения за приемане на адекватни мерки по отношение на практическата 

подготовка на студентите от специалностите на ПФ. В състава на Обществения 

консултативен съвет могат да се включват възпитаниците на ПФ.  

Чрез Правилник за поддържане на професионалното равнище на 

научноизследователската дейност и научната продукция на преподавателите, 

студентите и докторантите от Педагогическия факултет на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“ [Правилник за поддържане на професионалното 

равнище, 212] се осигурява надеждна информация по отношение и на качеството на 

академичното обучение, и на възможностите за научноизследователска дейност на 

студенти и докторанти към ПФ. 

 

9.1.1.1. Актуалност на учебните програми и потребностите от промяна 

 

В ПФ на ПУ периодично се анализира и обновява действащата учебна 

документация, като се взема предвид студентското мнение и мнението на 

потребителите. Обществените очаквания и потребности са основен коректив в процеса 

на усъвършенстване на учебната документация, като осигуряват нейната прагматична 

ориентация и адекватност спрямо бъдещата социална реализация на студентите.  

 

С цел осигуряване на качеството на обучението на студентите от ПФ регулярно 

се актуализират учебните програми за обучение в бакалавърските, магистърските и 

докторантските програми, както и системата от критерии и показатели за оценка на 

резултатите от обучението по тях. Чрез системно извършваната от Комисия по 

качеството [Състав – КК, 207] анкетна дейност за диагностициране на качеството на 

обучението, се извеждат определени препоръки за промени в обучението, за които се 

уведомяват и преподавателите, и студентите. Обикновено тези препоръки са 

фокусирани върху качественото обучение на студентите и изискват промени в 

осигуряването на ефективно обучение. Към ПФ е изградена и функционира успешно 

Комисия по актуализиране на учебните планове, която координира дейностите по 

осъвременяване и адаптиране на учебните програми по всички бакалавърски, 

магистърски и докторантски програми на обучение. Съществуват информационни 

табла на катедрите към ПФ, на Педагогическия факултет, както и при инспекторите, 

обслужващи различните бакалавърски и магистърски програми. Промените в стила на 

обучение са отворена система, до която имат достъп студентите. В ПФ се ценят 

критичните мнения на студентите и се възприемат предложенията им според 

конкретните им нужди. Преподавателската дейност се характеризира с гъвкавост, 

прилагане на ИТ на обучение и прозрачност на системата за оценяване на студентските 

компетентности. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/19257428631399342955.pdf
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В ПФ периодично се анализира и актуализира действащата учебна 

документация.  

Учебните планове и програми се обновяват, като се вземат предвид новите 

научни и образователни приоритети, препоръки и анализи на НАОА, мнението на 

студенти, преподаватели, потребители и др.  

 

Във връзка с препоръките за подобряване на административното обслужване на 

студентите, дадени при получаването на Програмна акредитация на професионалното 

направление се извършиха следните действия: 

 Проведени анкетни проучвания със завършващи студенти от 

магистърската програма „Образователен мениджмънт“ през 2014, 2015 и 

2016 г. относно удовлетвореността им от представените административни 

услуги. Приложение 9.1.1.1 

 В периода 2014-2016 година през съботните дни, в които има учебни 

занятия по магистърската програма, канцелариите са достъпни за 

студентите. Издават се академични справки, уверения, служебни бележки 

и др., в съответствие с нормативните документи. 

 Проведен обучителен семинар на административния състав на факултета 

на тема „Повишаване на качеството и ефективността на 

административните услуги за студентите от Педагогическия 

факултет”.Приложение 9.1.1.1.1 

В актуализацията и създаването на нови учебни планове и програми ефективно 

участват и студентите чрез своите представители във ФС. 

 Във връзка с актуалността на учебната програма в магистърска програма 

„Образователен мениджмънт“ са въведени следните промени: 

 В III семестър е въведена дисциплината „Училищно лидерство“ на мястото на 

дисциплината „Лидерство и стилове на ръководство в образователните 

организации“; 

 В III семестър е променено наименованието на учебната дисциплина 

„Мениджмънт на класа“ на „Мениджмънт на класа и класната стая“; 

 В Блок А – теоретични избираеми дисциплини – е въведена дисциплина 

„Политики в училищното образование“ като избираема дисциплина на мястото 

на учебната дисциплина „Алтернативно виртуално образование“; 

 В I семестър да бъде въведена факултативната дисциплина „Включващо 

обучение на деца и ученици със специални образователни потребности“ на 

мястото на „Мениджмънт на специалните училища“. 

 

9.1.1.2. Активната позиция на студентите в процеса на професионалната 

им подготовка  

 

По-високата активност в процеса на професионалната подготовка на студентите 

може да се осъществи чрез създаването на подходящ микроклимат и интерактивна 

образователна среда. Подкрепящата педагогическа среда в ПФ се характеризира с 

позитивен и творчески психоклимат; доверие и партньорски взаимоотношения между 

преподавателите и студентите и между самите студенти; подкрепа, сътрудничество, 

мотивиране и активно включване на студентите в учебния процес. 
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Ежегодно Педагогически факултет организира Студентски научни форуми 

2013-2016 г., /Галерия от снимки от студентките научни форуми/, като 

представените материали се публикуват в сборници. Провеждат се редица 

концерти и се организират художествени изложби от студентите на ПФ 

(Художествено-творчески и спортни изяви). /Галерия от снимки от 

художествено-творчески изяви/ Приложение 9.1.1.2.Галерия със снимки от 

Студентските научни форуми 

 

 

9.1.1.3. Постиженията на студентите в хода на професионалната им 

подготовка 

 

Обучението във факултета се осъществява с оглед на приетата Факултетна 

система за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите от 

Педагогически факултет [Факултетна система за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите на студентите, 208]. Чрез нея студентите имат ясна представа за 

нормативната уредба на учебния процес, либерализацията на обучението, за 

стойностно ориентирано обучение и за качество на образованието. С нея се 

регламентират ясни, строги и прозрачни правила за оценяване и контрол както на 

студентите, така и на качеството на преподаване и присъждането на кредити. 

Уточнени са формите и методи на обучение; извънаудиторната заетост на 

студентите; организацията на обучението по учебните дисциплини – за аудиторна и 

извънаудиторна заетост. Разработени са принципите на оценяване по учебните 

дисциплини; съдържанието на условните единици за написване на реферати и за 

съставяне на други творчески самостоятелни теми. Дадени са указания за разработки по 

учебната дисциплина. 

В Педагогическия факултет са приети Основни изисквания и критерии за 

разработване, защита и оценяване на дипломни работи от студенти за ОКС 

„бакалавър“ и „магистър“ [Основни изисквания и критерии за разработване, защита и 

оценяване на дипломни работи от студенти, 209]. Разработени са Критерии за 

оценяване при писмено семестриално изпитване [Критерии за оценяване на писмено 

изпитване, 213]. 

Приет е Правилник за организиране и осъществяване на 

научноизследователска и художественотворческа дейност [Правилник НИД и ХТД, 

214], Правилник за поддържане на професионалното равнище на НИД и научната 

продукция на студентите и докторантите [Правилник за поддържане на 

професионалното равнище, 212].  

В Педагогическия факултет системно се отчита изпълнението на приетите 

правила. В обобщен вид тези отчети се съдържат както в отчетите на ръководителите 

на катедри, така и в отчета на деканското ръководство. 

 

След анализа на проведеното анкетиране през периода 2013 – 2016 [Обобщен 

анализ анкети 2013-2016, 240]  можем да формулираме изводът: Студентите от 

Педагогическия факултет са твърдо убедени, че изучаваните от тях дисциплини 

допринасят за повишаване на общата им култура и професионална подготовка. 

 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1770899373324821238.docx
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1770899373324821238.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/Галерия%20снимки%20-%20Студентски%20форум%20-%202016
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1156238933713915092.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/Галерия%20снимки%20от%20ХТИ.docx
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/Галерия%20снимки%20от%20ХТИ.docx
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/4658025851451638313.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/4658025851451638313.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/self_assessment_report_2282_62_13_05_2017.htm%23hr_208
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16113724661579594519.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/16113724661579594519.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/self_assessment_report_2282_62_13_05_2017.htm%23hr_209
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1526059630136087446.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1526059630136087446.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/self_assessment_report_2282_62_13_05_2017.htm%23hr_213
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/8898285031363634017.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/self_assessment_report_2282_62_13_05_2017.htm%23hr_214
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/907785849212295892.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/907785849212295892.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/self_assessment_report_2282_62_13_05_2017.htm%23hr_212
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20007218131683718503.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20007218131683718503.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20007218131683718503.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm
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9.1.1.4. Качеството на преподаване, съотнесено към съвременните 

изисквания за оличностяване на образователния процес  

 

Мнението на студентите, относно качеството на преподаване, може да се види и при 

анализа на Анкета № 3 [Анкетна карта 3, 228] [Анализ A3.1 2015-2016, 241]. 

Студентите са категорични, че техните преподаватели са добри специалисти и добри 

педагози. 

След провеждането през 2014 – 2015 г. на Анкета № 2 [Анкетна карта 2, 226], 

Комисията по качество е изготвила Доклад обобщение  [ДОКЛАД обобщение анкета 2 

2014-15, 239], където студентите категорично заявяват, че преподавателите са добре 

подготвени и познават новостите в научната област, в която работят. Като част от 

въпроса за академичната среда се изследва и мнението на студентите за качеството и 

нивото на получаваното образование както и за цялостния авторитет и престиж на 

Пловдивския университет. Преобладаващата част от запитаните споделят мнението, че 

в Университета се преподава на високо академично равнище. 

 

9.1.1.5. Организацията и възможностите за динамична промяна на 

образователната среда 

 

Като основна линия в Стратегията за развитие на ПФ за периода 2012 г. – 2020 г. 

[Стратегия на ПФ, 206] е заложено използването на съвременни технически средства и 

информационни технологии за обучение на студентите от бакалавърските, 

магистърските и докторантските програми. За периода 2013 – 2016 г. в ПФ се 

осъвремени цялата инфраструктура на семинарните зали и някои от големите 

аудитории. Към настоящия момент 2016 г. ПФ е с мисия, визия, структура, 

инфраструктура и възможности, отговарящи на актуалните световни стандарти за 

осъществяване на ефективно обучение. В ПФ има постоянен интернет достъп на 

територията на факултета. От 2016 г. в ПФ бе изградена безжична мрежа UNI – FREE. 

Тя се обслужва и поддържа от системните администратори към ПФ и ПУ. ПФ 

разполага с 10 зали за електронно обучение, разположени пропорционално на всеки от 

четирите етажа от сградния фонд, ползван от ПФ. Всяка от обновените зали е 

индивидуално съвременно архитектурно дизайнерско решение, а оборудването 

включва интерактивна дъска и мултимедиен комплект за презентации. ПФ разполага с 

компютърна зала с 10 работни места до която студентите имат свободен достъп. ПФ 

при ПУ „Паисий Хилендарски” е единственият Педагогически факултет в България, 

който разполага от 2014 г. и с уебинарна зала за електронно обучение. Центърът за 

електронно обучение администрира и организира провеждането на национални и 

международни уебинарни онлайн срещи, както и онлайн-хоспитиране. От стартирането 

на дейността си до 2016 г. в уебинарната зала за електронно обучение към ПФ са 

проведени 17 уебинара и онлайн-хоспитирания. Дейността на Центъра за електронно 

обучение е насочена към международни контакти с преподаватели и студенти по 

предварително набелязани теми за дискутиране. Възможностите за участие и на 

преподаватели, и на студенти от ПФ са с директно присъствие в залата, или онлайн-

връзка със залата. Всеки участник в уебинарните срещи-разговори има възможност да 

участва в хода на дискусията, което е осигурено от техническите ѝ възможности – до 

300 външни включвания и система от инструменти за ползване на системата. От 2016 г. 

ПФ разполага и с уеб базирана интерактивна система за обучение MOZABOOK. 

Системните администратори поддържат и администрират всички зали за електронно 

обучение, уебинарната зала за електронно обучение и интернет-системата в ПФ. С 

поредица от курсове за обучение за новите ИТ, преподавателите от ПФ поетапно 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/981633421147152499.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/9555037601159588436.pdf
file:///E:/Katia/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.891/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_228
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/981633421147152499.pdf
file:///E:/Katia/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.891/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_241
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/14368467741145115520.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_226
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/21140386331314392741.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/21140386331314392741.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_239
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17367474221168365810.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_206
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/867/
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включиха в лекционните си часове използването им. Приблизително 30% от 

преподавателския състав на ПФ използват в преподавателския процес в 

бакалавърските, магистърските и докторантските програми съвременни технически 

средства и ИТ на обучение. Залите за електронно обучение в ПФ се използват от 

преподаватели и студенти за работа с интерактивните дъски и с ползване на 

мултимедийни презентации. Уебинарната зала за електронно обучение се използва за 

уебинарни онлайн срещи и онлайн-хоспитирания. А залата за електронно обучение с 

уеб базирана интерактивна система за обучение MOZABOOK се използва като 

възможност и преподаватели, и студенти да се занимават, разучават и изработват с 

инструментите на системата илюстрации, анимации и презентации. 

Студентите имат възможност да проверяват оценките си от проведени изпити чрез 

Студентска информационна система [Студентска информационна система, 1259] 

Студентите имат достъп и до Електронен каталог на университетската библиотека 

[Eлектронен каталог на университетската библиотека, 1260]. 

Стартира нов портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS. В тази 

мрежа може да бъде намерена и детайлна информация относно условия на труд и 

работа в Европа, визов режим, права на интелектуална собственост, признаване 

на дипломи и др., както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от 

Европа, които са част от мрежата. 

 

9.1.1.6. Мнението на студентите за качеството на получените знания, 

съдържанието на учебния план, учебните програми, методите на преподаване и на 

тази основа перспективата за професионална реализация по специалността 

 

Практика в ПФ на ПУ е редовното търсене и получаване на обратна информация 

(анонимно анкетиране) от студентите за мнението и оценката им относно учебните 

планове и програми, учебни занятия (лекции, практически и семинарни упражнения, 

хоспитиране) и преподавателите, които ги водят. Получените резултати се анализират 

съответно от КК към ПФ, Факултетния съвет и от катедрите и се предприемат мерки по 

усъвършенстването им.  /Обобщен анализ от проведеното анкетиране за периода 2013 

– 2016 г./ 

Студентите смятат учебното съдържание за интересно; включените в учебното 

съдържание теми и проблеми за по-голямата част от анкетираните са актуални. 

Усвоените знания и умения биха били полезни за студентите в бъдещата им работа. В 

голяма степен езикът, на който се преподава, е достъпен. Би могло да се заключи, че 

студентите от посочените специалности имат високо мнение за качеството на 

обучение, което им се предлага. 

Добър атестат за ПФ и качеството на обучението в него е успешната реализация на 

дипломиралите се студенти. Факултетът следи кариерното развитие на своите 

възпитаници, предлага на вниманието им разнообразни магистърски и докторски 

програми. 

 

Във връзка с препоръките, дадени при получаването на Програмна акредитация на 

професионалното направление се извършиха следните действия: 

 За проследяване на реализацията на завършващите магистри от магистърска 

програма Образователен мениджмънт са създадени групи в социалната мрежа 

https://uni-plovdiv.bg/pusi/login/
file:///E:/Katia/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.891/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1259
http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm
http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm
file:///E:/Katia/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.891/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1260
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2282/2336/2398/14551487671362388697.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2282/2336/2398/14551487671362388697.pdf
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Фейсбук. Комуникацията се използва за обратна връзка със студентите и 

завършилите магистърската програма. 

 

Линкове към групите: 

https://www.facebook.com/groups/239251802800761/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/204556859555612/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/507034116023315/?fref=ts 

 

 Беше проведено анкетиране на абсолвентите, завършващи магистърска програма 

Образователен мениджмънт при връчване на дипломите (Анкетна карта 3). 

 

 Информация за кариерното развитие и реализацията на завършилите 

магистърската програма, се получава чрез регистриране на студенти и 

абсолвенти в Кариерния център на ПУ.  
 

 Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА през първите четири години 

след програмна акредитация на професионално направление 1.1. "Теория и 

управление на образованието" за ОКС магистър по "Образователен 

мениджмънт" в Педагогическия факултет на Пловдивския университет "Паисий 

Хилендарски" 

 

9.1.2. Мониторинг на успеваемостта на студентите и предприети дейности 

за повишаването ѝ 

 

Анализ на успеваемостта на студентите в процеса на тяхното обучение.  
 

 

Специалност 

 

Година 

 

Среден успех от диплома на завършилите 

студенти 

 

Образователен 

мениджмънт 

2013/2014 5,34 

2014/2015 5,52 

2015/2016 5,60 

2016/2017 5,45 

 
 

 

 

 

 

5,45

5,5

5,55

5,6

Среден успех на дипломиралите се 
студенти

ОКС "магистър"
по Образователен 

мениджмънт 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

https://www.facebook.com/groups/239251802800761/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/204556859555612/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/507034116023315/?fref=ts
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/Анкета%203.doc
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/doklad_OM_PU_Paisii_Hilendarski.doc
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/doklad_OM_PU_Paisii_Hilendarski.doc
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/doklad_OM_PU_Paisii_Hilendarski.doc
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/doklad_OM_PU_Paisii_Hilendarski.doc
file:///E:/ТУО/PrAkOM/стандарт%209/standart%209/doklad_OM_PU_Paisii_Hilendarski.doc
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Анализът на успеваемостта на студентите в процеса на тяхното обучение за периода 

2014-2017 г. в магистърска програма Образователен мениджмънт показва трайно и 

устойчиво повишаване средния успех на дипломиралите се студенти – средния успех от 

дипломирането се движи от Мн.добър (5,34) през 2013/2014 до Отличен (5,6) през 

2015/2016 г. 

Анализ на броя студенти, записани в магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“. 

 

Специалност 

 

Година 

 

Брой записани студенти 

 

Образователен 

мениджмънт 

2013 18 

2014 20 

2015 24 

2016 22 

2017 22 

Общо 106 

 

Анализът на броя на студентите, записани в магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“ показва увеличаване броя на приетите студенти. Тази тенденция показва 

по отличен начин обратната връзка с конкурентоспособността и успеваемостта на 

завършващите студенти, които са най-добрата реклама на магистърската програма. 

Предприемането на различни мерки и видове дейности за съхраняване и развитие на 

положителните тенденции в обучението е част от цялостната концепция за 

осигуряването на качеството на обучението в Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“.
 

Определящ фактор за повишаване успеваемостта в обучението е и създаването и 

поддържането у студентите, преподавателите и ръководството на мотивация за 

постигане на качество чрез периодично и обективно оценяване на дейността на базата 

на ясни и прозрачни правила и процедури. 

Стандарт ESG 10. Циклично външно осигуряване на качеството 

Професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието - едно 

вече утвърдено направление в Педагогическия факултет, е включено в системата за 

проследяване на качеството на обучение. В него се прилагат методиките за 

констатиране качеството на обучението, които имат различни форми и се 

съсредоточават на различни организационни нива, както е заложено в нормативната 

рамка – институция, факултет, академична специалност, учебна програма, 

следдипломен мониторинг). Това оценяване се осъществява от ПФ с всички налични 

ресурси чрез системите за самооценяване и външно оценяване. Цикличното външно 

оценяване на качеството в ПФ проверява ефективността на вътрешното осигуряване и 

предлага нови перспективи. По този начин факултетът следи модерните тенденции в 
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образованието и уверява обществеността във високия стандарт на образователния 

продукт, който предлага.  
 

10.1. Институциите извършват планирани дейности за самооценяване и вън-

шни оценки на всички учебни програми по професионалното направление/специ-

алност от регулирани професии.  
 

В ПФ редовно се извършва самооценка на цялата учебна документация по 

специалности и професионални направления, което се прави както по катедри, така и в 

Комисията за качество и се разглежда от ФС. В ПФ съществува Система за осигуряване, 

поддържане и развиване на качеството на обучението и образователния продукт. 

Разработената и приложена система за оценяване и поддържане качеството на 

обучението и академичния състав в ПФ е в съответствие със Закона за висше 

образование и вътрешната нормативна уредба на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя 

предполага ефективен анализ, корекции и усъвършенстване на обучението в структурен 

и съдържателен план. В нея е заложено вътрешно и външно оценяване на учебната 

документация и учебния процес, което гарантира високо ниво на обективност на 

информацията. С цел осъществяване на обективен контрол се поставят две основни 

задачи: 

3. Вътрешна самооценка, базираща се на анализ на учебната документация и 

данни от преподавателите (по катедри, атестиране, анализ на обективни 

данни от учебната документация и др.). 

4. Външна оценка, представляваща анализ на обобщени данни от анонимни 

анкети сред студенти и преподаватели по основни въпроси, свързани с 

факторите за наблюдение (анкети, доклади на експертни групи по 

акредитация, мнения на потребители на кадри и др.). 

В ПФ при ПУ се използват различни форми за външно осигуряване на качеството 

като способ за проверка на ефективността на вътрешното осигуряване на качеството на 

обучението, а също така и като фактор за генериране и прилагане на нови идеи и мерки 

за подобряване на вътрешната система за осигуряване на качеството.  
Освен законоустановения външен мониторинг, който се осъществява основно от 

НАОА в рамките на предвидените акредитационни процедури и следакредитационен 

контрол, съществуват и успешно се използват редица формални и неформални 

процедури за вземане на мнението на потребителите на кадри относно качествените 

резултати от обучението по различните университетски специалности, а така също и 

подобряване на практическата насоченост и приложност на учебното съдържание. Тази 

обратна връзка, най-вече с потенциални работодатели, води до периодично и своевременно 

предприемане на конкретни и адекватни мерки и действия с цел да се подобри 

практическата подготовка на студентите и да се улесни бързата и успешна професионална 

реализация след завършването им.  

Друг способ за външна оценка на качеството на обучението е входящата 

мобилност на студенти, докторанти и преподаватели както от наши, така и от 

чуждестранни университети. Във всички основни звена са създадени нормативни условия 

за такава мобилност. Практическото й осъществяване, обаче силно се влияе от самата 

специфика на научните направления и специалности, която в голяма степен обуславя 

наличието или отсъствието на интерес от чужди граждани към обучение и преподаване 

точно в България, а не толкова в рамките на конкретния университет. 

 

10.1.1. За професионалното направление регулярно се осъществяват процеси на 

самооценки и външни одити от агенции, признати на национално и международно 

ниво и се изпълняват направените препоръки.  

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17170783831812788079.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17170783831812788079.pdf
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За разглеждания период се провежда вътрешен периодичен мониторинг на учебните 

програми и качеството на обучение по разглежданото акредитирано направленея. виж. 

Стандарт 9. /9.1.1.1./ 

 

Представени са резултатите и препоръките за коригиращи действия от външни 

одити на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на 

академичния състав по следните професионални направления. 

 
Външните независими одити на вътрешната системата за оценяване и поддържане 

на качеството се извършват от НАОА и Сметната палата. Те имат за цел поставяне на 

обективна независима оценка и сравнимост на резултатите от дейностите по поддържане и 

повишаване на качеството в ПУ с тeзи на други академични структури. През отчетния 

период (2013-2016 г.) в ПУ наред с други от общо 27 са проведени акредитационни одити в 

следните професионални направления, сред които и професионално направление 1.1 

Теория и управление на образованието 
 

 

Таблица 1. Акредитирани професионални направления и специалности от регулирани 
професии 

Професионално 

направление 

Акредитирано в 

основно звено 

Решение на 

съответната ПК на 

НАОА 

Оцен-

ка 

Брой 

преп

орък

и по 

ПН 

1.1 Теория и управление 

на образованието 

ПФ Протокол № 7/17.12.12 9,40 3 

 

 

Набелязани мерки, огласени на заседания на органите за управление на ВУ и 

публично оповестени на сайта за изпълнение препоръките от одитите на 

вътрешната система с цел подобряване на нейната ефективност. 

Набелязването на мерки за изпълнение на препоръките по одитите става на 

заседания на управляващи органи като КС, ФС и АС.   
 

Таблица 2. Набелязани мерки за изпълнение на препоръките по одитите 

Професионално 

направление 

Акредити

рано в 

основно 

звено 

Документи от заседания на органите за управление 

на ВУ, набелязващи мерки по изпълнение на 

препоръките 

1.1 Теория и 

управление на 

образованието 

ПФ Сравнителен анализ на данните от анкетно изследване 

на удовлетвореност на студентите от магистърска 

програма „Образователен мениджмънт“, випуск ‘2014, 

‘2015 и ‘2016 от административното обслужване, 

Доклад анализ на Комисията по качество 
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В резултат на реализация на набелязаните мерки за изпълнение на препоръките 

на външния одитиращ орган, съществено са подобрени учебните планове и 

съдържанието на квалификационните характеристики за ОКС „бакалавър" и 

„магистър". По този начин студентите получават по-точна и пълна информация за 

характера на специалността, за специфичните знания и умения, които трябва да 

придобият по време на обучението, както и по-пълно да се информират за 

възможностите за професионална реализация след дипломиране. Всичко това 

способства за повишаване качеството на учебния процес и формиране на трайни знания 

у студентите.  

Изградени са връзки с работодатели от страна на ПФ, които са нормативно 

регламентирани със споразумения, а също така и с дългогодишни международни 

партньори. Изградена е система, която обвързва процеса на провеждане на планирани 

лекции, изнасяни от авторитетни преподаватели от европейски уиверситети с 

качеството на преподаване от ПУ. Своят принос и оценка за качеството на преподаване 

дават проф. Мирослав Бабияж; проф. Славомир Кожей от Университета Ян 

Кохановски, Келце, Полша; проф. д-р Джон Рейвъскрофт от Единбургския   

университет; американските преподаватели от Bank Street College of Education - 

Valentine Burr, Howard Smith, Ellis Scope; Prof. Brian Clarke, University of Worcester, 

Великобритания; проф. Гари Шнелърт от университета в Северна Дакота, САЩ; проф. 

Пламен Милтенов, Унивирситет Сент Клауд, Минесота,САЩ. Мненията и 

предложенията получени от обратната връзка както от работодатели и наши 

потребители, така и от международни партньори са системно документирани и служат 

като база за подобряване на организацията и качеството на учебния процес. Също така 

допълнително ФКК взема решения, въз основа на проведените проучвания, да се 

актуализират периодично учебните планове, съобразно нуждите на специалностите за 

получаване на необходимите знания и практически умения с цел успешна бъдеща 

реализация.   

 След проведени вътрешни и външни одити (следакредитационен контрол), 

както и при необходимост се обсъжда учебната дейност, учебни програми и учебни 

планове по катедри и във ФС се предприемат необходимите мерки за подобряване на 

качеството на обучение. Всички актуализации на учебните планове са в съответствие с 

потребностите на студентите и потребителите на кадри, установени при анкетните 

проучвания на мнението им (Таблица 2). 

Също така за разглеждания период се провежда и външен периодичен 

мониторинг на учебните програми по отделните дисциплини по акредитираното 

направление. Оценените специалности и ОКС по професионално направление е 1.1. 

Теория и управление на образованието,  

Това направление е получило положителни оценки от предходни акредитации, 

то е съобразено с основните положения в докладите и се отнася изключително 

отговорно към изпълнението на отправените препоръки.  

По направление 1.1. „Теория и управление на образованието“ в 

ПУ“П.Хилендарски“ са отправени три препоръки като ПУ“П.Хилендарски“ е 

изпълнило препоръки № 2 и № 3 и частично изпълнява препоръка № 1. 

(https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Anotacii_SANK/Anotacia_SANK

_PN_1.1_PU.pdf) 

 

 

10.1.2. Професионалното направление работи в конкурентна среда  
 

https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Anotacii_SANK/Anotacia_SANK_PN_1.1_PU.pdf
https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Anotacii_SANK/Anotacia_SANK_PN_1.1_PU.pdf
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Една от предпоставките за успешното реализиране на целите и задачите на 

професионалното направление в областта на науката и образованието, и съществен 

фактор за привличане на студенти и докторанти, е изучаването на конкурентната среда.  

За тази цел пълноценно се използват различни възможности – постъпващите данни от 

изградения Информационен център към ПУ „Паисий Хилендарски” контактите с 

конкурентните висши училища и потенциалните работодатели; специализираните 

колегии по научни специалности; участието на преподавателите в научни журита в 

други висши училища.  

В резултат на анализите на конкурентната среда се подобрява провеждането на 

кандидат-студентските кампании; внасят се корекции в учебните планове и програми; 

подобрява се практическото обучение на студентите.  

Един от важните изводи е, че факултетът запазва статут на притегателно научно 

и образователно средище за Централния Южен район и за цяла Южна България, поради 

което Пловдив се превърна в сериозен конкурент на столичните университети и 

завоюва специфична „собствена територия“, оразличаваща го на фона на предлагането 

на многообразни образователни услуги у нас. Високото качество на обучението и 

благоприятната учебна среда са допълнителен фактор за налагането на Пловдивския 

университет в нелеката конкуренция на българското висше образование. Данните от 

рейтинговите проучвания, публикувани през 2014 г., показват успеха на избрания 

модел на обучение. Професионално направлиние 1.1 Теория и управление на 

образованието, е на първо място в рейтинговата система за 2016 година. 

(http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfXUZcU2dZTkxK) 

Анализът на състоянието на пазара на труда в България и тенденциите на промени в 

него е непрекъснат процес в професионално направление 1.1 Теория и управление на 

образованието. Целта е привличане на повече кандидати за обучение в 

професионалното направление,:  Това се случва чрез: 

 Организирането и провеждането на кандидат-студентските кампании. 

Осъществява се по отношение на броя на кандидатите в конкурентните 

университети, разкриващ интереса към тях; реализацията на план-приема на 

студенти в аналогични специалности от професионалните направления; начина 

на провеждане на кандидат-студентските изпити и организацията им във 

времето. Проучване на учебните планове на специалности от други 

университети, вкл. и от чужбина, с цел сравняване на включените в тях 

дисциплини и установяване на адекватността на предприетите действия. 

Резултатите се използват при разработването на нови и обновяване на 

съществуващи учебни планове и програми за обучение в ОКС “Бакалавър” и 

“Магистър” , и в ОНС “Доктор”;  

 Анализ на резултатите от рейтинговите проучвания на българските 

университети по професионални направления; 

 Проучване на предлаганите възможности за повишаване на квалификацията;  

 Анализ на резултатите от проведените анкети със завършили студенти, чрез 

които се установява не само тяхната реализация, но и оценката им на обучението 

във Факултета и препоръките им, продиктувани от изискванията на работния 

пазар.  

Въз основа на детайлен анализ на данните, Факултетният съвет приема отчетите за 

кандидат-студентската кампания и изработва конкретни мерки за съобразяване с 

промените в конкурентната среда.  

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfXUZcU2dZTkxK
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10.1.3. В състава на комисиите за семестриални и държавни изпити се канят 

преподаватели от други висши училища и потребители, с цел обратна 

информация за постиженията на студентите  
В това направление ПФ си партнира с колеги от Софийски университет 

„Климент Охридски“, ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград, ТУ Русе. Хабилитирани 

преподаватели от тях участват системно в организацията и провеждането на 

семестриални и държавни изпити във всички образователно-квалификационни степени 

и форми на обучение.  

Според новата нормативна уредба за обучение и развитие на педагогически 

специалисти работещите на длъжност „старши учител" и „главен учител" имат и 

функции, свързани с наставничество чрез ръководене на самостоятелното участие в 

образователния процес на „стажант-учители". По този начин те участват в оценяването 

на студентите по време на проведжане на преддипломна педагогическа практика. 

При обсъждане на учебна документация също се взема под внимание и мнението на 

учителите от базовите детски градини, училища и други институции. 

10.1.4. Конкретни резултати, свързани с усъвършенстване на дейността на 

професионалното направление след САНК  
ПФ, чрез своето ръководство и академичния си състав, предприема 

непрекъснати мерки и действия, с които се съобразява с мнението на работодателите. 

Ръководството на факултета предприе множество дейности за отваряне към 

работодателите като: провеждане на срещи на работодатели със студенти на ПФ, на 

които се разясняват възможностите и изисквания за работа е провеждане на студентски 

стажове (практики). Традиционни са провежданите срещи свързани с Деня на 

кариерата.. 

Ежедневно работодатели търсят писмена и устна форма на контакт за наемане на 

възпитаници на факултета от всички дисциплини. В резултат Педагогически факултет  

има създадени и развива партньорски отношения с български и чуждестранни фирми и 

образователни институции. Сътрудничеството се изразява в: (1) участие на студенти в 

стажове и практически курсове; (2) изнасяне на публични лекции от представители на 

национални и международни университети [10]; (3) извършване на подбор на студенти 

за постоянна работа]; (4) осъвременяване на учебни планове и програми; (6) 

провеждане на специализирани лекции от преподаватели от ПФ в образователни 

институции,. Изключително положителен резултат след реализираните срещи с 

работодателите е сключването на споразумения с работодатели за сътрудничество в 

областта на обучението и научноизследователската дейност (работа), изразяващо се в 

осигуряване на възможности за стажове и практики.  

ПФ разглежда и спазва всички препоръки, направени от Националната агенция 

по оценяване и акредитация (НАОА). С решение на АС по доклад на Декана на 

факултета на ФС в началото на 2017 г. е приет Доклад за изпълнение на препоръките на 

НАОА в рамките на четиригодишен следакредитационен период при програмната 

акредитация на професионално  направление 1.1.Теория и управление на 

образованието, в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ (в документите за 

програмна акрадитация).  

Според последвалото решение на Акредитационния съвет на НАОА по 

направление 1.1. „Теория и управление на образованието“ в ПУ“П.Хилендарски“ са 

отправени три препоръки като ПУ“П.Хилендарски“ е изпълнило препоръки № 2 и № 3 

и частично изпълнява препоръка № 1. 

(https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Anotacii_SANK/Anotacia_SANK

_PN_1.1_PU.pdf) 
 

https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Anotacii_SANK/Anotacia_SANK_PN_1.1_PU.pdf
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