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У В О Д 

 

 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” е авторитетна образователна 

и научна институция у нас и зад граница. Без съмнение може да се твърди, че 

Университетът е изработил и поддържа свои традиции както в подготовката на ценени 

от обществото кадри с висше образование, така и в научноизследователската дейност. 

Педагогическият факултетът е създаден през 1984 година. Разположен е в пететажен 

корпус на модерната нова университетска сграда, намираща се на бул. “България” 236. 

За тези над 33 години Педагогическият факултет се превърна в авторитетен център за 

научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на 

педагогиката, психологията и изкуствата.  Педагогическият факултет е авторитетен 

център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в 

областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават над 4400 

студенти в ОКС бакалавър, ОКС магистър и ОНС доктор областта на педагогическите 

науки, психологията, социалните дейности и изкуствата. 

Настоящият доклад обобщава работата по подготовката на докторанти в 

областта на педагогическите науки” , професионално направление 1.1. Теория и 

управление на образованието  по докторска програма по „Управление на 

образованието“ 

Докладът се състои от: Увод, 10 глави и приложения. 

Докладът - самооценка разкрива общите положения, заложени в нормативните 

документи по  приема и обучението  на докторантите в областта на педагогическите 

науки:  

 организация, условия за кандидатстване  и прием на докторанти за обучение;  

 изготвяне на учебна документация и провеждане на обучение на докторанти по 

предвидените в учебния план учебни дисциплини и форми на работа; 

 наличие на научен потенциал с необходимата квалификация от научната област 

на докторантурата; 

 осигуряване на условия за обучението и провеждането  на научните  

изследвания от докторантите. 

Самооценката се отнася за периода 2013 – 2017 година. 

Докладът-самооценка е приет на на Факултетен съвет на Педагогически 

факултет и на 20.11.2017 г.  на Академичен съвет на Пловдивския университет. 

Докладът, съгласно заповед на Декана на ПФ при ПУ “Паисий Хилендарски” е 

изработен от комисия в състав:  

 

проф. дпн Пламен Радев – председател 

  

членове:  

проф. д-р Галин Цоков 

доц. д-р Албена Александрова 

гл. д-р Николинка Атанасова  
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Комисията, изготвила Доклада-самооценка се е съобразявала с изискванията, 

отразени в Критериите на НАОА за програмна акредитация на обучението по 

образователна и научна степен «доктор» и на характеристиките към тях. Докладът - 

самооценка е  изготвен на основание на следната нормативна база, регламентираща 

образователната дейност на докторантите: 

 Закон за висшето образование (ДВ, бр.112 /1995г., бр.63/2010г.); 

 Закон за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, 

бр.38/2010 г.) 

 Правилник за прилагане на Закон за развитието на академичния състав в 

Република България  (ДВ.  бр.75, 2010г.,  изм.  ДВ.  бр.19 ,2011г. ); 

 Правилник на ПУ за прилагане на Закон за развитието на академичния състав в 

Република България (Приложение.4.)  ; 

 Правилник за обучение на докторанти в Педагогическия факултет на 

Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски” приета на ФС на  ПФ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Стандарт ESG 1. Политика за осигуряване на качеството 
 

1.1. Висшето училище или научната организация имат публично 

оповестена, с официален статут и отчетност политика за осигуряване качеството 

на обучението по докторската програма  
 

     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. В Стратегията за развитие на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ са очертани основните насоки за осъществяване на мисията на 

Университета: осъществяване на качествено обучение на европейско равнище, 

провеждане на иновативни изследвания в приоритетни научни области, в интерес и 

полза на обществото, прилагане на технологии и методи за ефективно управление.  

Политиката за осигуряване, оценяване и поддържане на качеството на обучение и 

процедурите, които я конкретизират, са водещи стандарти за работата в 

Педагогическия факултет. Като се има предвид, че все повече се осъзнава 

значимостта на качеството на образованието, то е основен критерий за ефективността 

на дейността на факултета. 

Педагогическият факултет следва изградената от ПУ система за осигуряване на 

качеството /СОК/[Система за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на 

обучението и на образователния продукт],функционирането на която е регламентирано 

чрез редица документи/[Правилник за устройството и дейността на 

университета]/,публикувани на официалния сайт на университета. Функционирането на 

университетската СОК (понастоящем се работи по актуализацията й,за да бъде 

синхронизирана с текущите стандарти на НАОА)се осъществява чрез изградените в 

основните звена комисии по качеството, комисии по атестирането, комисии по 

актуализиране на учебните планове, работещи в тясно сътрудничество с катедрите и 

факултетните ръководства. Чрез системата се упражнява контрол върху дейността на 

постоянните комисии по качеството на факултетно и филиално равнище и се извършват 

периодични вътрешни одити. Академичният съвет приема документите за реализация 

на Системата по качеството, както и докладите на постоянните комисии. На това 

равнище се вземат стратегическите решения за развитие на качеството на обучение и на 

образователния продукт 

На университетско равнище действаУниверситетска комисия по оценяване и 

акредитацияУниверситетска комисия по оценяване и акредитация. Тя носи пряка 

отговорност за изпълнението на политиките за качество. Комисията формира 

становища за политиката на Университета за качеството на обучение и академичния 

състав.Тя координира своите действия с други комисии и с колективните органи на 

управление на Университета. Комисията помага за въвеждането на критерии, правила и 

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
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/167/
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
https://uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1064/
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регламенти, които регулират различни страни от учебния процес и отношенията между 

преподаватели и студенти. 

В рамките на Университета е разработена автоматизираната система за оценяване и 

акредитация – КОМПАС с цел информационно и компютърно моделиране на методики 

и процедури за осигуряване и поддържане на качеството на науката в Пловдивския 

университет http://compass.uni-plovdiv.bg/.Използва се за автоматизиране и 

оптимизиране на редица дейности, свързани с осигуряване на качеството. 

Педагогическият факултет е включен в проекта „Компас”.Системата поддържа 

актуална информация за: 

 Законовата и нормативната база, регламентираща РАС в Пловдивския 

университет; 

 Законовата и нормативната база, регламентираща процедурите по оценяване и 

акредитация на Пловдивския университет; 

 Проекта „Университетска автоматизирана система за осигуряване и поддържане 

на качеството в науката” в рамките на който е създадена КОМПАС. 

Системата осигурява достъп до автоматизирани средства за: 

 Управление на процедури за развитие на академичния състав на Пловдивския 

университет; 

 Самооценяване и акредитация на Пловдивския университет. 

 

 

В Педагогическия факултет има не само ясно очертана политика по качеството на 

обучението, а и се формира и развива култура на самокритичност и самовзискателност.  

В Педагогическия факултет функционира Система за наблюдение, оценяване, 

поддържане и усъвършенстване на качеството на обучението[Система качество 

ПФ], която е част от действащата обща университетска Системаза управление на 

качеството. Чрез нея се гарантира постоянното подобряване качеството на обучението 

и образователния продукт, предлаган във всички образователни степени и форми на 

обучение, в съответствие със законовите разпоредби и изискванията на потребителите - 

студенти, докторанти, както и на работодателите и партньорите, в условията на 

променящите се потребности на глобализиращия се национален и европейски пазар на 

труда. Основна цел при осигуряване на качеството е да се съчетаят съществуващите 

механизми за контрол на качеството във Факултета с модерни практики и процедури, в 

една цялостна система.  

Обучението е съобразено със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в 

европейското пространство за висше образование [ESG]. 
Основни цели на Системата за качеството при ПФ са:  

• Подобряване на качеството на обучението на студентите.  

• Осигуряване на информация за равнището на това качество.  

•Създаване на гаранции, че качеството отговаря на стандартите на 

потребителите на кадри. 

Целите произтичат от заложените приоритети на Университета и Факултета, изразени в 

стратегии, мисия, визия, цели, чиито актуални формулировки са съобразени и с 

подписаните международни споразумения, сред които са: Европейската харта на 

учените [Европейска харта на учените].Дейността на факултета е съобразена със 

http://compass-ok.com/
http://compass.uni-plovdiv.bg/
http://procedures.uni-plovdiv.bg/
http://procedures.uni-plovdiv.bg/
http://compass.uni-plovdiv.bg/
http://compass.uni-plovdiv.bg/
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/ProjectCOMPASS.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/ProjectCOMPASS.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/procedures.php?time_status=1
http://procedures.uni-plovdiv.bg/procedures.php?time_status=1
http://compass.uni-plovdiv.bg/login.php
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17170783831812788079.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17170783831812788079.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/202992601723466105.pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf
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Стратегията на ПУ [Стратегия за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски” (2011 – 

2020)]. Педагогическият факултет е разработил и собствена стратегия [Стратегия на 

ПФ].  

Приета е Програма за повишаване на качеството на обучение във Педагогическия 

факултет [Програма за повишаване на качеството на обучение].В нея се обосновава 

необходимостта от изграждане на система за оценяване и поддържане на качеството на 

обучението - един от основните приоритети на ръководството на Педагогическия 

факултет. Набелязани са основните цели - подобряване на стандартите за качество във 

всички форми на обучение, постигане на максимално добро равнище на качеството 

чрез най-ефективното използване на външните и вътрешни ресурси – академичен 

потенциал, материална, информационна и вътрешна нормативна база. В 

програмата се представят обхванатите от системата дейности групирани в три основни 

групи: управленски процеси; основни процеси; спомагателни процеси. Посочени са 

основните показатели за резултати по отношение на качеството на обучение в 

съответствие с набелязаните цели. 

Параметрите за оценка на качеството са разнообразни и включват следните аспекти: 

 реализация на студентите докторантите, разширяване на връзките между 

обучението и бизнеса чрез участие в стажовете, предвидени в учебните 

планове; 

 акредитационен и следакредитационен контрол; 

 реализиран прием и капацитет; 

 научното израстване на преподавателския състав; 

 научни публикации и участие в научни проекти – университетски, 

национални и международни. 

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); [Стандарти и 

насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше 

образование (ESG)]; 

     Обучението по докторска програма Управление на образованието се вписва в 

Политиката по качеството на ПУ „Паисий Хилендарски“ тъй като съответства на 

посочените по – горе документи.  

     Студентите и докторантите участват в наблюдението на вътрешната система за 

оценяване и поддържане качеството на обучението чрез представителите си в 

академичния и факултетния съвет. Със студентите и докторантите се провеждат 

ежегодни анкети, за резултатите от които Факултетната комисия по качеството 

докладва на декански и факултетни съвети.  Проведени са две анкети с докторанти от 

Педагогически факултет, присъствали на обучителните семинари в Банско – 2014г. и в 

Пампорово – 2015 г. Целта им е подобряване качеството на научно-педагогическата 

работа с докторантите, чрез споделяне на мнения и препоръки относно организирането 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1223678765101789718.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1223678765101789718.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17367474221168365810.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/17367474221168365810.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/15719911781319838264.doc
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
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/2106705881510986399.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/2106705881510986399.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/2106705881510986399.pdf
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на семинарите и темите за обучение в тях.Анкетните карти са попълнили общо 32 

докторанти, от които 12 са от докторска програма Управление на образованието. 

Всички анкетирани са споделили високата си удовлетвореност от организацията и 

провеждането на семинарите и ги смятат за полезни относно възможността да обменят 

опит с колегите си. 82% от анкетираните са доволни от интензитета на обученията в 

тях, а 18% споделят мнение, че трябва да има повече обучения. Препоръките са 

ориентирани главно в следните насоки: да се организират срещи с техни колеги – 

докторанти от други университети и да се включат обучения за писане и презентация 

на научен текст /препоръка от анкетираните през 2014 г./. 3% от анкетираните 

докторанти предлагат включването на тренинги за опознаване и сплотяване.  Във 

връзка с направените предложения докторантите вече са участвали в семинар 

«Същност на докторантурата и докторантското изследване»  - 2015 с лектор проф. дпн 

Пламен Радев и <Как да преподавам във  висшето училище> 2016 – с лектор доц. д-р 

Албена Александрова, издаден е и учебник за докторанти „Презентация и 

самопрезентация“ от доц. д-р Юрий Янакиев, а на изнесения обучителен семинар през 

м. май 2018 ше бъдат поканени и докторанти от други български 

университети./Прилож 1.1./  

 

1.1.1. Висшето училище организира обучение по докторската програма в 

съответствие със своята мисия, цели, задачи и действащото законодателство 

Педагогическият факултет провежда обучение в съответствие с мисията, целите и 

задачите на ПУ. 
Обучението на студенти и докторанти в Педагогическия факултет се осъществява 

съобразно ясно определени мисия, цел и задачи, които са регламентирани в 

Правилника за организация на дейността на педагогическия факултет[Правилник 

за устройството и дейността на ПФ].Правилникът урежда въпросите на 

организационно-структурното изграждане и функциониране на Факултета. Разработен 

е в съответствие със Закона за висшето образование и съпътстващите го подзаконови 

нормативни актове. Действието на правилника се разпростира върху всички звена на 

Педагогически факултет. Определя статута, дейността, структурата, задачите; органите 

за управление и контрол; състава на Общото събрание на Факултета и неговите 

правомощия; обслужващи звена и органите за тяхното управление; консултативни 

органи; организация на учебния процес; научноизследователска дейност; научно-

преподавателски състав; атестиране; права и задължения на факултетния персонал; 

студенти, докторанти, специализанти; процедури за установяване на нарушенията и 

разрешаване на конфликтите; имущество и финанси.  

 

Педагогическият факултет е разработил и предложил Стратегия за развитие на 

Педагогическия факултет [Стратегия за развитие на Педагогическия факултет към ПУ]. 

В нея е очертана визията на факултета, представена е неговата мисия, посочени са 

ценностите на факултета, включен е и стратегическият план за реализиране на 

образователната политика на факултета. Тя е насочена към повишаване на качеството 

на обучение и е в съответствие и изцяло се вмества в общата рамка на Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски", но я конкретизира в зависимост от спецификата на 

факултета. Мисията, визията, целите и стратегията за развитие на факултета са 

заложени като приоритети в мандатните програми и другите стратегически документи 

на Факултета. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1031048053294953971.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1031048053294953971.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/6974505881772983710.pdf
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Основен принцип при разработването на учебната документация в докторска програма 

Управление на образованието е обвързването на мисията, целите и задачите на 

програмата 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 докторската програма, към нейната 

диференциация и разпознаваемост в българските образователна и научна среди, 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, е разработен рамков учебен план за докторанти на ПФ, който е в сила от 2013 

учебна година.   

На основата на мисията, целите и приоритетите на университета, Педагогическият 

факултет определя своя академичен профил, като сполучливо съчетава традиционното 

педагогическо наследство със съвременните научни направления в следните приоритети 

на своята научноизследователска и художествено-творческа дейност: 

● обновяване на докторските програми в дадено професионално направление в 

зависимост от специфичните потребности, касаещи образованието и човешкия 

потенциал; 

● осигуряване на научноизследователската дейност на катедрено,  факултетско и 

университетско ниво чрез създаване на необходимите за това условия на 

студенти, докторанти и преподаватели; 

● интегриране в европейското изследователско пространство чрез разширяване 

на междуинституционалното национално и международно сътрудничество и 

партньорство с научни и образователни организации; 

● създаване на мултидисциплинарни научни екипи за комплексни научни 

изследвания; 

● договорно обвързване на научноизследователската дейност с външни научни и 

научнообразователни институции и разработване на междууниверситетски 

проекти в национален и интернационален план; 

● организиране на международни научни форуми и осигуряване 

разпространението и публикуването на научните постижения на преподаватели, 

докторанти и студенти. 

Обучението на докторанти по докторска програма Управление на образованието 

се извършва в редовна, задочна и самостоятелна форма на подготовка. Структурното 

звено, което осъществява обучението по докторската програма, е катедра „Педагогика и 

управление на образованието“ към Педагогическия факултет. 

Обучението в образователната и научна степен “доктор” по докторска програма 

Управление на образованието надгражда компетентностите на докторантите, 

получени в образователно-квалификационните степени ”бакалавър” и ”магистър” и 

дава възможност на завършилите да повишат своя образоватален статус.  

Обучението на докторантите по конкретната докторска програма е мотивирано от 

множество фактори: 
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● необходимост от разширяване на научните и приложните изследвания в 

областта на управление на оразованието;  

● изразена потребност от висококвалифицирани и конкурентноспособни 

специалисти за целите на преподаването в системата на висшето и специализираното 

средно образование  

● наличие на постоянен интерес и стремеж към обучение в образователната и 

научна степен ”доктор” в професионално направление 1.1. теория и управление на 

образованието.  

● наличие на преподавателски състав с висока квалификация в областта, който е 

мотивиран да предаде опита и компетентността си на следващи поколения 

изследователи.  

Цялостната организация за управление на качеството на учебния процес и 

преподавателската дейност докторска програма Управление на образованието 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)]; 

Учебната документация, свързана с докторската програма, е в пълно 

съответствие с действащата в момента законова база. Приемът, обучението и защитите 

на докторантите се регулират изцяло от правната рамка, очертана от посочените по-горе 

нормативни документи. 

 

1.1.2. Цялостната дейност за обучение по докторската програма е подчинена на 

институционалната система за качество, без да се пренебрегва спецификата й 
 

За целите на управлението на качеството на образованието е изградена и функционира 

ефективна организация, както на институционално, така и на факултетно равнище. 

Целите на Системата за качеството при ПФ 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. Те 

се основават на мисията, визията, целите, стратегиите за развитие на ПФ, заложени в 

мандатната програма и изцяло се вместват в общата рамка на ПУ „Паисий 

Хилендарски“, като я конкретизират, отразявайки спецификите им. В стратегията за 

развитие на Педагогическия факултет се акцентира на бъдещото усъвършенстване на 

системата за качеството.  

Преценката за състоянието на качеството и ефективността на обучението в ПФ се 

осъществява чрез външни и вътрешни одити. 

В съответствие с Правилника на ПФ [Правилник за устройството и дейността на ПФ], 

отговорни за прилагане на системата за качество в ПФ са Деканско ръководство, 

Факултетен съвет, Катедрени съвети, факултетна Комисия за управление и 

контрол на качеството.  

http://lex.bg/laws/ldoc/2133647361
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
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pravilnici/praspu.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pravilnici/praspu.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/old_site/564.doc
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/old_site/564.doc
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
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1031048053294953971.pdf
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Качеството е отговорност на всеки преподавател и служител. Освен преките 

отговорности на Комисията по качеството при ПФ, колективните органи на управление 

имат свои специфични задължения и отговорности по този първостепенен приоритет.  

 

Деканското ръководство осъществява оперативното ръководство на цялата дейност на 

факултета.  

Основен орган за реализиране на системата е Комисията за управление и контрол на 

качеството (за краткост в текста ще се използва Комисия по качеството). Тя е 

свързана с Университетската комисия по качеството на образованието и е създадена за 

управление на качеството на образователния продукт. Комисията работи в 

съответствие със своята Програма за повишаване на качеството на обучение. Главната 

й цел е повишаване качеството на образователния процес и неговите резултати. 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, свързани с внедряването, поддръжката и усъвършенстването на системата 

за управление на качеството. Съставът й проучва чуждестранен и национален опит в 

управлението на качеството; препоръчва изпращане на преподаватели за обмяна на 

опит, обучения и други. Комисията по качеството е структурната единица, която носи 

пряка отговорност за дейностите по качеството.  

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. Съставът на комисиите се избира и периодично се актуализира 

с решения Факултетния съвет и се публикува на сайта на Педагогическия факултет. Въз 

основа на направените изводи и обобщения от анализа на данните, се изготвят 

препоръки от комисията по качеството и се предприемат мерки за усъвършенстване на 

обучението и за постигане на целите и задачите поставени пред Факултета.  

 

Функционирането и управлението на Факултетната комисия по качеството се 

подчинява на непрекъснатите опити да се балансират целите и интересите на 

заинтересованите групи, като водещи остават интересите на студентите. Комисията по 

качеството и факултетният съвет са в постоянна комуникация с факултетния 

студентски съвет. Те обсъждат на свои заседания резултати и доклади от самостоятелни 

проучвания на студентите по проблемите на качеството на обучението и на 

академичния състав.  

 

Комисията по качеството осъществява непрекъснат контрол върху образователния 

процес. Тя периодично оценява резултатите от текущо провежданите анкети със 

студентите и докторантите. Резултатите от анкетите се анализират и в съответствие с 

резултатите от тях, се вземат решения за подобряване на процеса на обучение. 

Проучването на мненията на настоящи студенти и докторанти, на завършили 

студенти възпитаници на факултета, на преподаватели и работодатели е основно 

средство за обективно анализиране на проблемите и за набелязване на средства за 

ефективното им преодоляване. Въпросите в анкетните карти отразяват спецификата на 

обучение в ПФ.  Комисията по качеството обсъжда резултатите от на свои заседания, 

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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запознава факултетния съвет със своите анализи и оценки и предлага решения за 

повишаване качеството на обучението.  

 

Комисията по качеството осъществява периодични анкетни проучвания сред 

студенти, преподаватели и работодатели за оценяване на качеството на обучение във 

факултета. Тя обсъжда резултатите от анкетните проучвания на мненията на студентите 

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]. 

 

Факултетният съвет избира освен Комисията по качеството и останалите комисии, 

които подпомагат прилагането на системата за осигуряване, поддържане и развиване на 

качеството на обучението и на образователния продукт. 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;  

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/18597595261283349270.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/2595127912046671055.pdf
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 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. 

Успешното прилагане на Системата за управление на качеството в ПФ се подпомага и 

от дейността на целеви групи, специфицирани в определени задачи, както и от 

научните секретари на факултета. Функционирането на вътрешната система за 

управление на качеството се осъществява освен чрез Комисията по качеството и чрез 

изградените структурни звена - 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 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].  

 

Разработени са Правила за обучение на докторанти [Правила за обучение на 

докторанти].  

 

Обучението във факултета се осъществява с оглед на приетата Факултетна система за 

оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите от 

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
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.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/833052565819095769.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/833052565819095769.pdf
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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.  

 

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.  

 

Приет е 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]. 

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. 

     Докторантите 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. Докторанти от докторска 

програма Управление на образованието участват в: 

 

Общото събрание на Педагогически факултет Марияна Бизова 

Факултетен съвет 

 
Марияна Бизова 

Етична комисия 

 
Вася Арсенова 

Комисия по качеството 

 

Вася Арсенова, Елеонора Лилова 

Марияна Бизова 

Университетска комисия по оценяване и акредитация 
Марияна Бизова, Вася Арсенова, 

Донка Денизова 

http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/5903000932006949065.pdf
http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/5903000932006949065.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/8898285031363634017.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/907785849212295892.pdf
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     Сериозна външна оценка за качеството например представлява  мнението/отзивите  

от преподаватели в идентична докторска програма в други висши училища/ Прилож. 

1.2./ 

В заключение може да се направи извода, че: 

Цялостната дейност в докторска програма Управление на обрасованието 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 и докторантите, 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. Висшето училище изгражда и прилага политика за осъществяване 

взаимовръзката между научните изследвания и обучението по докторската 

програма 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. Факултетът 

организира и провежда обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ 

като устойчиво високото качество на предлаганото обучение се дължи в голяма степен 

на постоянното актуализиране на учебния процес съобразено с потребностите на 

обществото и другите заинтересовани групи. Целта е утвърждаването на националния и 

международния авторитет на Пловдивския университет чрез поддържане на високо 

равнище на научната продукция и подготовка на квалифицирани, 

конкурентноспособни кадри. Развитието на науката в ПФ е в синхрон с въвеждането на 

съвременни методи на обучение. Преподавателският състав провежда научни 

изследвания, резултатите от които рефлектират върху учебното съдържание.  

 

Качеството на обучение се гарантира чрез: поддържане на високо-квалифициран 

кадрови състав; обезпечаване на обучението с хабилитирани преподаватели; 

периодична актуализация на учебните планове и програми в съответствие с 

достиженията на съвременната наука и с европейските стандарти; обезпечаване на 

учебния процес с актуални учебници и ръководства; осъвременяване на материално-
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техническата и информационна база; съвременни методи и форми на обучение [Нов 

път за нови таланти в преподаването] 

Чрез изграждането и прилагането на политика за взаимовръзката между научните 

изследвания и обучението в рамките на националния и институционалния контекст се 

осигурява и най-висока ефективност на политиките за осигуряване на качеството. 

Резултатите от актуални научни изследвания в областта на различните професионални 

направления се прилагат в преподаваното учебно съдържание, учебниците и учебните 

помагала, с които се осигурява обучението във Факултета. 

     Научните постижения се вземат предвид при актуализирането на вече съществуваща 

учебна документация и при въвеждането на нови учебни планове и програми [Нови 

магистърски програми в ПФ на ПУ „П. Хилендарски“]. Всякакви промени в учебната 

документация се предприемат след внимателно проучване на практиката и опита на 

други утвърдили се в съответното професионално направление български и чужди 

университети. Проучването на външната среда и оценката на конкурентоспособността 

на ПФ са постоянни задачи на ръководството му и на целеви работни групи.  

    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. 

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 и докторантите 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. 

     Разработват се теми, важни за развитието на научната област в регионален, 

национален и международен мащаб. 

Обучение по докторски програми със същото или сходно название се провежда  

в още 3  висши училища в страната: СУ „Св. Кл. Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – 

ШУ „К. Преславски”. Наблюденията показват, че учебните планове на докторските 

програми в различните университети демонстрират редица общи черти, както по 

отношение на структурирането на самите планове, така и с оглед на тематиката на част 

от обучителните курсове, включени в тях. Например, всички те включват под една или 

друга форма запознаване с методологията и методите на научните изследвания и 

специализирана чуждоезикова подготовка, както и формиране на специфични 

компетентности за статистически анализ. Но всяка докторска програма има и своята 

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1709
http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1709
http://u4avplovdiv.com/%D0%BF%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D0%B0
http://u4avplovdiv.com/%D0%BF%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D0%B0
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специфика.  Така, докторската програма Управление на образованието е насочена в 

областите, които представляват подчертан научен интерес на преподавателите от 

катедрата и в които те са най-компетентни и с определени научни приноси.  

 

1.1.4. 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 

     

 Управлението на качеството в ПФ се осъществява чрез:  

- Периодично атестиране на преподавателите; 

- Задаване на етични стандарти в професионалната дейност и поддържане на ясни 

процедури за решаване на проблеми от етичен характер. 

 

     На преподавателите в ПФ са предоставени значителни свободи по отношение на 

организация, провеждане и отчет на учебната и научната работа, при подготовка и 

реализация на учебните планове и програми, седмичните разписи, международно и 

вътрешно сътрудничество. Арбитър при спорни въпроси се явява Деканът. Създадени 

са гаранции за спазване на конкурсното начало и процедурите по провеждане на 

конкурси. Предвидени са мерки за стимулиране и санкциониране на преподавателите.  

 

     Преподавателите от ПФ проявяват нетърпимост към практиките на нарушаване на 

авторските права и проявите на плагиатство от студенти и преподаватели. За 

провеждането на писмени семестриални и държавни изпити и защити на курсови и 

дипломни работи има разработена процедура за предотвратяване на изпитни измами и 

плагиатство. По време на писмените изпити квесторите следят за опити за преписване, 

а основна задача на рецензента на дипломната работа е да открива опити на 

плагиатство. При установяване на изпитни измами или плагиатство по време на 

държавен изпит или защита на дипломна работа, се уведомява съответната комисия за 

държавен изпит, която има право да отмени публичната защита и да прекъсне 

студентските права на провинилия се студент.  

 

     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]. 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pravilnici/Etichen%20kodeks%20PU.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pravilnici/Etichen%20kodeks%20PU.pdf
file:///E:/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
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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]. 

     Чрез приложението на заложените в него норми се гарантират академичните 

свободи, коректните професионални отношения и се елиминират възможностите за 

прояви на дискриминация, измами и плагиатство. Етичният кодекс има за цел да 

стимулира развитието и утвърждаването на етичните норми в отношенията между 

преподаватели, служители и студенти. Той регламентира основните принципи, които 

преподавателите, служителите и студентите трябва да съблюдават (законност, 

недопускане на дискриминация под каквато и да е форма, честност и почтеност, 

безпристрастност, компетентност и отговорност и др.). Създадени са гаранции за 

спазване на конкурсното начало и процедурите по провеждане на конкурси. 

Предвидени са мерки за стимулиране и санкциониране на преподавателите. 

 

     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. Дейността й е подчинена на 

Правилника за устройството и дейността на ПУ и приетия Етичен кодекс на 

работещите в ПУ. В Правилника за устройството и дейността на ПУ, глава ХІV, чл. 163 

са разгледани формите и механизмите за установяване на нарушения и процедурите за 

разрешаване на конфликти между студенти и преподаватели и между преподаватели, 

във връзка с учебната и научноизследователската дейност.  

 

     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. Една от важните 

функции на Комисията е разглеждане на сигнали и жалби, свързани със случаи на 

плагиатство, нарушаване на академичната етика в научноизследователската дейност, 

защита на  интелектуалната собственост и авторството на научните резултати. 

Ръководството на ПФ разглежда молби на студенти от уязвими групи и със специфични 

потребности и предлага съответните решения.  

 

     Положителна констатация е, че през анализирания отчетен период няма 

регистрирани сигнали за опити за дискриминация и за други нарушения на 

университетската етика.  

 

     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. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/881070873750986708.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/881070873750986708.pdf
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(Блогът е създаден и подържан благодарение на проект по фонд Научни изследвания 

ОХН – МОН). 

 

     Сред преподавателите, студентите и потребителите на образователни специалисти  

са оповестени два електронни адреса на които могат да се изпращат предложения и 

въпроси, отнасящи се до научноизследователската дейност на факултета. 

     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. Те се 

публикуват след задължително рецензиране.  

- Хабилитационните трудове задължително се обсъждат на заседания на КС, 

които при необходимост се разширяват с учени от други катедри, от други научни и 

образователни институции. 

- 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 докторантите и 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. 

- Полагат се усилия за повишаване на правната култура на академичния състав и 

на докторантите в областта на защитата на интелектуалната собственост чрез 

провеждане на обучителни семинари. В конкретиката на докторантското обучение 

такава насоченост има курсът „Академично писане“, с лектор проф. д-р Ив. 

Мавродиева, чийто акцент е върху ползването на научна литература и коректността и 

начините на цитиране. 

- Всеки докторант при готовност за защита на дисертацията подава до ректора 

набор от документи, към които се включва и декларация за оригиналност (съгласно чл. 

27 (2) от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България). 

- Инструкцията за провеждане на изпит по специалността за кандидат-

докторанти също регламентира санкциите и процедурите за некоректно отношение от 

страна на докторантите.    

     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 

 

2.1. Висшето училище изгражда и прилага процедури за разработване, 

одобряване, наблюдение и обновяване на докторските програми при съдействието 

на високо квалифицирани учени, представители на промишлеността и други 

заинтересовани страни 
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     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 завсяка 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 

документация (учебни планове и курсове по специалности), приет с решение на АС от 

19.12.2012 г. от ПУ .  

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 

фиксиране 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. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1223678765101789718.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1223678765101789718.pdf
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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 докторска 

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 ОНС „доктор” по 

тази или сходни докторски програми се проучва..  

Учебният план на конкретна специалност/докторска програма 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 докторантите в началото на съответното 

обучение: разглежданата проблематика, целите и задачите й, методите на преподаване, 

изпитната процедура, формите на контрол и т.н.  

На основание чл. 17 на ППЗРАСРБ и на чл. 20 на ПРАС в Пловдивския 

университет докторантите подлежат на атестация от съвета на първичното звено 

(обучаващата катедра). Атестирането се утвърждава от ФС. Докторантът подготвя отчет 

за образователната, педагогическата и научноизследователската си дейност за отчетния 

период. Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторанта. 

Попълва се атестационен лист по образец. Оценъчната скала за атестиране е единна за 

всички основни структурни звена и включва 4 степени на оценка по определени 

критерии - много добра, добра, задоволителна и незадоволителна. /Прилож 2.1/ 

Очетът на докторанта и атестационният лист се внасят във ФС за утвърждаване 

на атестацията на докторанта. ФС приема становище за изпълнението на 

индивидуалния учебен план на докторанта и оценка за дейността му. Всички 

докторатнти по специалност Управление на образованието са получили много добра 

оценка при атестиране./Прилож.2.2/ 

При разработването на учебната документация по докторска програма 

Управление на образованието е отчетено експертното мнение на водещите 

специалисти в областта на управление на образованието и на различни потенциални 

потребители на кадри: представители на научни институции, общински администрации 

http://www2.mon.bg/AdminUReg/
http://rsvu.mon.bg/rsvu3/
http://www.nsi.bg/bg/content/3407/докторанти
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и структури, РУО, образователни институции, НПО и др.) чрез провеждане на фокус-

групови дискусии, анкети  и експертни оценки.  

Доказателство за съобразяване с конкурентната среда и пазара на труда е фактът, 

че досега няма неуспешни конкурси за обучение в докторската програма по Управление 

на образованието на Пловдивския университет. 

 
2.1.1. Докторските програми са разработени в съответствие със 

съвременните постижения на науката и имат ясно изразени очаквани резултати 

 

     При разработването на учебната документация на докторската програма  е спазен 

принципът за обвързването й с институционалната стратегия на Пловдивския 

университет. Чрез учебното съдържание се реализира неговата мисия:  

ърне 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;  

ална идентичност и да осигурява развитие на 

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

и полза на хората и обществото.  

     Учебната документация на докторска програма Управление на образованието е 

съобразена с настъпилите законовите промени и с анализите и препоръкитена НАОА от 

следакредитационния контрол. В нея ясно е отразено и мнението на докторантите и на 

потребителите на кадри, на Комисията по качеството към Педагогическия факултет, а 

също така и мотивираните предложения на отделни преподаватели. Тя подлежи на 

институционално одобрение – обсъждането, обновяването и приемането й следва 

нормативния ред, фиксиран в Закона за висшето образование и Правилника на ПУ.  

Учебната документация по докторска програма Управление на образованието съдържа 

ясно заявени очаквани резултати, разписани в квалификационната и характеристика 

и в съответните учебни програми.   

Докторската програма Управление на образованието е разработена в 

съответствие със съвременните постижения в областта на управление на образованието. 

Гаранция за това са: експертният състав от научни ръководители, включващи водещи 

специалисти в областта, с актуална, авторитетна и призната от академичните среди 

научноизследователска дейност; тематиката на академичните курсове от учебния план 

на докторската програма, разработваните в рамките на отделните дисертационни 

проекти теми, които имат актуален и практико-приложен характер.  

На академичната колегия в Педагогическия факултет е осигурена пълна свобода 

в избора на изследователски цели, обекти и проблематика. Преподавателите в катедра 

Педагогика и управление на образованието следват съвременните тенденции в научната 

област и имат нагласа и воля да провеждат теоретични и приложни изследвания на 

равнището на най-добрите образци в българската наука. Те се водят от разбирането за 

равнопоставеност на учебната и научната работа във висшите училища и за 

необходимостта да се повишава обществената значимост на научните изследвания и да 

се прилагат техните резултати в обучението на специалистите с висше образование. 
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Политика на институцията на всички административни нива – университетско, 

факултетско, катедрено – е осигуряването на максимално адекватни условия за успешна 

научна и изследователска дейност в обкръжението на динамична конкурентна среда. 

Актуалността на докторската програма по Управление на образованието играе 

значителна роля при предлагането й на пазара на висшето образование. 

Образователните услуги, които програмата се стреми да предлага, са обвързани с 

интересите, ценностите на търсещите тези услуги лица, както и с изискванията на 

потребителите за високо квалифицирани специалисти, обучавани в нея. Поддържането 

на актуалността на обучението е свързано също така със следенето на интелектуалния 

пазар и потребностите на развитието на образованието в нашата страна. 

Определянето на темите на дисертационните трудове на докторантите в 

програмата по Управление на образованието се основава на потребността от 

изследвания по актуални и сравнително недостатъчно проучени проблеми. Заедно с 

това актуалността в програмата се поддържа и по отношение на учебното съдържание 

на дисциплините от учебния план на докторантите и темите на дисертациите, като 

стремежът е те да се базират на най–новите постижения в областта на управление на 

образованието.  

 

2.1.2. Има организация и стандарти за разработването, одобрението и 

прилагането на учебната документация, която периодично се анализира и 

обновява със задължителното съдействие на докторантите, потребители на кадри 

и други заинтересовани страни 

 

В ПУ „П.Хилендарски“ са приети стандарти за разработване на учебна 

документация за съответните образователно-квалификационни степени, като тяхното 

съдържание е в съответствие с целите на професионалното направление. 

 Образователните цели и задачи на обучението на студентите от всяка една 

специалност в ПФ са конкретно определени и оповестени в квалификационните 

характеристики. Задачите са предефинирани в съответствие със системата за 

национална класификация на професиите и описват изчерпателно теоретичните знания, 

практико-приложните умения и комуникационните способности, придобивани в 

обучението. Учебните планове на всички специалности и форми на обучение в ПУ 

„П.Хилендарски, в това число и в Педагогическия факултет са приведени в 

съответствие с европейския знак ECTS (ECTS label), държавните изисквания и Закона 

за висшето образование, като е спазена единна методика при тяхното разработване, 

приемане и интегриране в системата за управление на учебния процес „Пловдивски 

електронен университет” (ПеУ). Приет е общ формат за изготвяне и на учебните 

програми на университетските дисциплини, като в тях е извършено разпределение на 

учебните курсове по семестри, аудиторната и извънаудиторната заетост, формата на 

проверка на постиженията, броят на кредитите за всеки учебен курс и за всеки семестър 

Учебните планове и програми са публикувани в печатен и електронен формат. 

Учебните програми по дисциплините се изготвят от съответния лектор, под 

ръководството на ръководителите на катедри и със съдействието на съответните 

административни звена на ПФ. Учебните програми предоставят на докторантите 

знания и умения, които съдействат за тяхното поетапно израстване и утвърждаване 

като специалисти.  
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Одобрението на разработената учебна документация се извършва от 

компетентните органи на ниво факултет (ФС, Декан) и ниво университет (АС и 

Ректор), при което се отчитат становища и препоръки на партньорски организации, 

студенти и други заинтересовани страни . 

Учебната документация  -  учебни планове и учебни програми подлежи на 

непрекъснато актуализиране и обновяване. Съществуват и се спазват процедури за 

анализ, оптимизиране и адаптиране на учебните планове и програми. Учебната 

документация за всяка докторска програма се анализира периодично и при 

необходимост се актуализира. Периодично се анализират правилното приложение на 

програмите и тяхната ефективност, като специално внимание се отделя на мнението на 

студентите, партньорските организации и потенциални работодатели. Целта е 

поддържането на учебната документация в съответствие с новите научни и 

образователни европейски приоритети, изпълнение на препоръките от НАОА, 

мнението на докторантите на базата на проведени анкетни проучвания, становища и 

мнения на партньори и потребители, изразено на проведени с тях срещи или чрез 

отговори на официални запитвания. 

Всички обучавани по докторската програма докторанти са участвали в 

определянето на темата на дисертацията, в разработването на Индивидуалния план, по 

който ще се обучават. Мнението на докторантите се отчита както при избора на учебни 

дисциплини, така и при разработването на учебните програми, които се съобразяват с 

техните специфични научни интереси, нивото и обхвата на тяхната предварителна 

подготовка и опит.   

В резултат на ежегодно анализиране и обсъждане на обучението на докторантите 

в катедрите, Факултетния съвет и Комисията по качеството на образованието се 

обновява действащата документация в случай на: 

● промяна в ЗВО или приемане на нови разпоредби за обучението и 

подготовката на докторанти; 

● разработване или актуализиране на нормативните документи в 

Университета, отнасящи се до обучението на докторантите; 

● актуализиране на конспектите за конкурсните изпити за прием на 

докторанти; 

● актуализиране на конспектите за провеждане на докторантски изпит по 

специалността и чужд език. 

Всеки разработен, променен или актуализиран документ се приема и утвърждава 

на съответното ниво, т.е. от Катедрен съвет, Факултетен съвет, Академически съвет на 

университета. 
 

Във вътрешните нормативни правила е предвидена възможност и за последващо 

индивидуално актуализиране на учебната документация. Процедурата за годишна 

атестация предвижда при неизпълнение на ангажиментите по съответните видове 

дейности за учебната година (с изключение на последната) индивидуалният учебен 

план на докторанта да се актуализира с вписване на неизпълнените дейности и техните 

кредити за следващата учебна година. Така на практика се осъществява периодично 

(при необходимост ежегодно) обновяване на докторантската документация. 

Докторантите получават информация за евентуални промени и чрез научните 

ръководители, както и от Ръководителя на обучаващата катедра по време на заседания 

на КС, в които те участват. 
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2.1.3. Докторската програма е представена в ясна документация, която 

задава устойчиви цели и задачи на образователната и научната, 

художественотворческата, спортната дейности, обвързани с докторската програма 

 

За докторска програма Управление на образованието е разработена 

документация, в съответствие и въз основа на изискванията, заложени в държавната и 

вътрешноуниверситетската нормативна база, включваща: Квалификационна 

характеристика на докторската програма, Рамков учебен план на докторантите от 

Педагогически факултет, Учебни планове на докторската програма, 

Индивидуален план на докторанта и Учебни програми по отделните учебни 

дисциплини.  

     Квалификационната характеристика на докторската програма е основен 

документ, който определя учебния план и учебните програми. В нея е регламентирано, 

че образователната и научна степен „доктор” се получава в резултат на продължаване 

на обучението на завършилите образователно–квалификационна степен “магистър” и  е 

на ниво 8 – „доктор” от Националната квалификационна рамка. Описани са условията и 

изискванията за прием и обучение на докторантите, и защита на докторската 

дисертация. Дефинирани са детайлно знанията, уменията и компетентностите на 

докторантите, като последните са разделени в четири групи: Самостоятелност и 

отговорност; Компетентности за учене Комуникативни и социални компетентности; 

Професионални компетентности. В квалификационната характеристика е описана и 

възможната реализация на докторантите. /Прилож. 2. 3./ 

Рамковият учебен план  на докторантите от Педагогически факултет е в синхрон 

с индивидуалния учебен план на докторанта и акцентира върху: овладяването на 

базисни и специфични теоретични знания и умения на докторантите; участието им в 

учебния процес; възможностите им за научноизследователската дейност и за дейности 

по дисертационното изследване. Обучението по задължителните за всички докторанти 

учебни дисциплини се осъществява общо и е приоритет на Докторантското училище, с 

което се постига значителна ефективност и икономичност на обучението, предвид 

големия брой докторанти във Факултета. Рамковият учебен план следва стандарта 

ECTS label и е представен в 4 таблици. Първата включва ОБУЧЕНИЕ НА 

ДОКТОРАНТА в два блока:  Блок А: Задължителни дисциплини за всички докторанти 

от Педагогически факултет, които са:  „Методология и методи на научните 

изследвания“, „Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни 

изследвания“, „Чужд език за използване на специализирана литература“. Блок Б: 

Специфични дисциплини за съответната докторска програма, които включват: 

дисциплина по докторската програма и две избираеми дисциплини по темата на 

дисертацията. Втората таблица е УЧАСТИЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС-

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. Предвижда провеждане на семинарни упражнения 

със студенти ОКС „бакалавър”по професионално направление 1.1. Управление на 

образованието и/или 1.2.Педагогика - мин. 30 ч. за първата и втората учебни години за 

докторанти в редовно обучение и мин. 15ч. за първата и втората учебни години за 

докторанти в задочна и самостоятелна форма на подготовка. Третата таблица - 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ДОКТОРАНТА предвижда научната 

продукция, проектната дейност и участието в научни форуми на докторанта, всяко от 
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които му носи определен брой кредити. Четвъртата таблица е ДЕЙНОСТ НА 

ДОКТОРАНТА ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД., която се отнася основно до 

разработката на идейния проект н дисертацията. В съответните графи на рамковия 

учебен план са разписани  аудиторната и извънаудиторната заетост на докторантите, 

броят кредити и формите за изпитване. /Прилож. 2.4./  

     Учебни планове на докторската програма Управление на образованието за 

редовно и задочно обучение и за самостоятелна подготовка. Те следват логиката на 

рамковия учебен план, но специфизират хорариума на предвидените в обучението на 

докторантите часове. / Прилож. 2.5./ 

     Индивидуалният учебен план на докторанта конкретизира учебните дисциплини, 

научноизследователската и преподавателската дейност, които следва да осъществи 

докторанта, за да разработи успешно своята докторска дисертация, както и за да усвои 

необходимите научноизследователски, преподавателски компетентности и личностни 

„преносими“ умения, определящи неговия професионален профил. Съдържа четири 

пункта: I. Работа по изпълнение на идейния проект;   II. Научноизследователска 

дейност на докторанта; III. Изпити по рамковия учебен план; IV. Педагогическа 

дейност; V. Работа над дисертацията  /Прилож. 2. 6. / 

Учебните програми съдържат информация за учебното съдържание по дадена 

дисциплина; основната и допълнителната литература в помощ на докторанта; 

дейностите по усвояване на учебното съдържание и използваните образователни 

технологии; формата на изпитване и принципите за формиране на оценката и 

присъждане на кредитите по дисциплината. /Прилож. 2.7. / 

Учебната документация е разработена така, че да осигурява надграждащо 

усъвършенстване на уменията на докторантите. 

     Академичната среда, в която протича обучението в докторската програма е 

адекватна на целите и задачите, които си поставя докторската програма, и подпомага 

нейното устойчиво развитие. В Педагогическия факултет на Пловдивския университет 

работят голям брой специалисти с широк профил в областта на педагогическите науки, 

включително и с интереси в сферата на управление на образованието. Освен това, чрез 

наличните възможности за осъществяване на уебинари, докторантите могат да 

дискутират научни проблеми и с колеги и преподаватели от водещи в управление на 

образованието световни университети. В приложение 3.1.2. е представена по-подобна 

информация за проведените през периода 2015 – 2017 г. уебинари,  отнасящи се до 

горепсоченото професионално направление.    

 Това дава възможност за прилагане на разнообразни форми на обучение и 

спомага за изграждането на научноизследователска общност с експертен потенциал.  

Спецификата на докторската програма по Управление на образованието 

съответства на спецификата на подготовката и научноизследователската дейност на 

академичния състав в катедра „Педагогика и управление на образованието”, която е 

обучаваща катедра за докторантите от докторската програма. Доказателство за това са 

изследователските проблеми, отразени в: 
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● темите на дисертационните изследвания на докторантите, обучаващи се по тази 

докторска програма; 

● специфичните дисциплини в рамковия и индивидуалния учебен план на 

докторантите, които се определят от научния ръководител и докторанта в 

зависимост от темата на изследването;  

● насочеността на научната продукция на редица преподавателите от катедрата.  
 

2.1.4. При разработването на докторските програми се прави анализ на: 

възможните работни места, изводи от разговори с потенциални работодатели и от 

заключенията на национални и международни проучвания относно развитието на 

науката и пазара на труда  

 

При разработването на докторските програми в професионалните направления в 

ПУ се прави задълбочен анализ на възможностите за реализация на обучаемите по 

дадена докторска 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.  

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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     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. 

     Използва се информация от Центъра за кариерно развитие на ПУ. .  

     Педагогическият факултет поддържа активни контакти с потенциалните потребители 

на резултатите от обучението по докторските програми, 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.   

 

2.1.5. Всяка докторантска програма е съвместима (сравнима) с аналогични 

програми на други ВУ в България, EU или извън EU, позволяваща професионална 

мобилност на докторантите 

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 сходни докторски програми на 

университетите в България, както и за такива в европейски и световни университети.  

Разработването и актуализирането на учебните планове и програми за 

докторската програма 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 докторантите от докторска програма Управление 

на образованието се осъществява в рамките на общотеоретическа, специализираща и 

практическа подготовка, с  представителство на учебни дисциплини, присъстващи в 

учебните планове на докторски програми и в други български университети като:  

СУ,,Климент Охридски‘‘;ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘;ШУ „Епископ Константин 

Преславски”. Учебната документация във всички университети е разработена в 

съответствие с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), 

което създава благоприятна възможност за институционална мобилност. Такъв договор 

е сключен с ШУ„Епископ Константин Преславски”./вж. Прилож. 4.1.1/ 



29 

 

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.   

Педагогическият факултет при ПУ активно насърчава транснационалната 

мобилност на студенти и докторанти в рамките на програмата „Еразъм+“. На 

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 представена на 

сайта. 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.  

Също така, в ПФ има сключени договори за международно партньорство и 

мобилност с университети от други страни, което е видно от научноизследователската 

работа на докторантите по проекти и други форми на научна и обществена активност. 

Добри възможности за международна мобилност предоставят програмите в 

редица европейски университети. В Пловдивския университет 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. 

 [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]  

 На 21.11.2016 г. е създаден  Департаментът за квалификация и професионално 

развитие на педагогическите специалисти [Департамент за квалификация и 

професионално развитие на педагогическите специалисти, 1256],  като основно 

звено на Пловдивския университет. 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. 

     През последните пет години докторантите от докторска програма Управление на 

образованието са осъществили редица мобилности: Някои от тях са:  

https://euraxess.ec.europa.eu/
file:///E:/Katia/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.891/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1264
https://uni-plovdiv.bg/news/news/485/
file:///E:/Katia/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.891/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1263
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/284/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/284/
file:///E:/Katia/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.891/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1265
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1196/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1196/
file:///E:/Katia/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.891/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1256
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-на докторант Ваня Кастрева по Програма “Еразъм+”: Ключова дейност 2, проект 

“Полицентрично инспектиране на училищната мрежа”, 2014-2017 г. и Ключова дейност 

1: Образователна мобилност за граждани и сключен договор за отпускане на финансова 

подкрепа № - 2016-1-BG01-КА101-023378 и №КА101/SE – 176/04.07.2016г. проект  

„Превенция на преждевременно отпадане от училище“, 2015-2017 г..  

-на докторант Вася Арсенова - Международна междууниверситетска Еразъм+ 

конференция; участие в Докторантска международна конференция в дом Витгенщайн 

във Виена 

- на докторант Маргарита Бозова – десет дневна специализация по програма “Академия 

за училищни лидери” в Банк Стрийт Колидж (Bank Street College of Education) в Ню 

Йорк; Октомври 2016 г.  

-на докторант Елеонора Лилова - Международна квалификация за педагогически 

специалисти: „, Работа с новите технологии. Инструменти и платформи за иновативно 

обучение чрез компютърни технологии, Alpha College of English, Дъблин, Ирландия; 

Международна квалификация за педагогически специалисти: „Образователните 

технологии днес“, Работа с новите технологии. Инструменти и платформи за 

иновативно обучение чрез компютърни технологии, Homerton College, Кеймбридж, 

Великобритания и участия в международни проекти по програма “Еразъм+: 2017-2018 

– „Пътуваща дигитална стая на 21. век – науки, литература и технологии – втора фаза“, 

“Еразъм+”, КД1; 2016-2018 – проект “Training Programme for Future School Leaders 

(TrainLead)”, “Еразъм+”, КД2; 2014-2017 – проект “Полицентрично инспектиране на 

училищната мрежа”, “Еразъм+”, КД2; 2014-2016 – “Euro4Science : Изследване на 

подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на 

младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарният подход в 

Европейските училища”, „Еразъм+“, КД2; 2014-2016 – проект “Пътуваща дигитална 

класна стая на 21. век – науки, литература и технологии“, по Програма „Еразъм+“, КД1; 

2013-2015 – проект “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”, по 

Програма „Еразъм+“, КД2; 2013-2015 – проект „Colour my world”, Еразъм+“, КД2. 

       Изходящи мобилности и творчески командировки са осъществили и 

преподавателите в докторска програма Управление на образованието. Те са 

представени в таблици 6 и 7. в стандарт 5на доклада. 

 

2.1.6. В институцията са разработени специфични процедури за наблюдение, 

контрол и оценка на състоянието на документацията, свързана с докторските 

програми. 
 

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 

необходимост се формират експертни групи по професионални направления, които 
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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 
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дисциплините, които се водят от преподавателите. Разписанието на учебните занятия за 

всеки семестър също се публикува на страницата на Факултета. Спазването на учебния 

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 и докторантите за мнението и оценката им 

относно учебните планове и програми, учебни занятия (лекции, семинарни 

упражнения, обучителни семинари и др.) 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 и докторантите се 

изказват и защитават от избраните на Общото събрание на ПФ представители на 

студентите и докторантите, които са членове на ФС.  

При разкриване на докторската програма и при стартиране на процедура за 

акредитиране на професионалните направления или отделни докторски програми в 

съответствие с утвърдената за това процедура се прави пълен преглед и експертен 

анализ на съответствието на документацията на квалификационния профил на 

подготвяните докторанти, на актуалността на представените в документацията теми за 

обучителни курсове, използваните образователни технологии, върху присъствието на 

авторитетни, съвременни  и достъпни научни информационни източници в учебните 

програми. 

Мненията на българската и международната научна общност за качеството на 

учебната документация, придобитите знания и компетенции на завършилите студенти и 

докторанти, както и за качеството на научната продукция на преподавателите в 

специалността, дава своя резултат в разнообразните съвместни проекти.   

 

 

Стандарт ESG 3. Обучение, преподаване и оценяване, 

ориентирани към студентите 
 

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

на мотивацията и активната позиция на докторантите в процеса на обучението и 

провеждането на научни изследвания, както и подготовката на дисертационния 

труд. 



33 

 

В Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

се провежда качествено обучение, преподаване и оценяване, ориентирани към 

студентите и докторантите. 

Културата на качество и прецизно предпоставения „жизнен цикъл” на 

докторантите се концентрира в рамките на създаденото през 2012 година Докторантско 

училище към Педагогически факултет, което е едно от първите в България.  

 Към 2016 г. в Докторантското училище се обучават 50 докторанти. Управлява се 

от Директор и Консултативен експертен съвет от хабилитирани лица. За 

осъществяването на по-добра комуникация и възможности за научен обмен между 

докторантите е оборудвана зала на територията на Педагогически факултет, с 

необходимите технически средства и информационни ресурси – каб. 202. 

 Дейността на докторантското училище  се регулира със следните документи: 

Правилник на докторантско училище,  Докторантско училище – мисия, визия, цел и 

задачи; Рамков учебен план. 

 Докторантското училище осигурява издаването на специализирано списание   

„Докторантски изследвания” от 2014 г.  

 Целта на училището е да организира и координира обучението на докторантите  

и да съдейства за повишаване на общия образователен, изследователски и обществен 

капацитет на докторантските програми в Педагогическия факултет.  

 Някои от дейностите  на училището са:  

 Организиране на обучението по образователната и научна степен “доктор”, 

съгласно единен за Факултета рамков учебен план и по постдокторантски 

програми.   

 Прави предложения за промяна или актуализиране на учебния план за обучение 

на докторанти. 

 Организиране на школи, интердисциплинарни семинари и други форми на 

целево обучение по теми, извън учебния план на докторантите.  

 Подпомагане на научните изследвания и публикациите на докторанти и 

постдокторанти в утвърдени наши и международни научни издания.  

 Подпомагане издаването на учебници, ръководства и други учебни пособия за 

обучение на докторанти.  

 Осъществяване на връзката между катедрите в Педагогически факултет, в които 

се обучават докторанти.  

 Оказване на съдействие на научните ръководители в научното ръководство на 

докторантите.  

 Kooрдиниране  участието на докторантите в обучението на студентите.  

 Подпомагане на програмната акредитация по образователната и научна степен 

“доктор” в Педагогическия факултет. 

 Изготвя и разпространява информационни материали (ресурси) за обучението на 

докторантите. 

 Създава и съхранява портфолио за обучението на докторантите: учебен план, 

учебни програми, публикации на докторантите, участия в научни форуми, 

специализации в чужбина, участие в обучение, организирано от други висши 

училища, участие в докторантски семинари. 

 Осигурява сътрудничество и съвместна работа на докторантите с висши 

училища и други институции от страната и чужбина. 

  

 В Педагогически факултет на ПУ образователните програми се предоставят по 

начин, който насърчава студентите и докторантите да поемат активна роля в 

създаването на учебния процес и оценката им отразява този подход.  
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Ученето и преподаването като основни дейности на учебния процес са ориентирани 

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

самоанализа и ангажираността на студентите и докторантите в процеса на обучение.  

 В административната структура на ПУ „Паисий Хилендарски” съществува 

специализирано звено „Развитие на академичния състав и докторантури“ и се 

подчинява пряко на Ректора. Отделът подпомага ръководството на Университета за 

осъществяване на оперативна организация, координиране и контрол на 

университетските дейности, свързани с развитието на академичния състав. Работата му 

се осъществява в следните направления: 

1. процедури, свързани със заемане на академични длъжности; 

2. процедури по прием на докторанти; 

3. процедури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” и 

научната степен „доктор на науките”; 

4. информационно обслужване на посочените направления – поддържане на 

специализирани и достъпни интернет-страници, съдържащи обща информация; 

нормативни документи и решения на академичното ръководство; информация 

относно обявени, текущи и приключили процедури, включително е-публикуване и 

др.; 

5. поддържане на актуален електронен каталог на акредитираните и предлаганите 

докторски програми за съответната учебна година, форми на обучение и др.; 

6. публикуване и осигуряване на публичен достъп до електронен архив, в който се 

съхраняват екземпляри от авторефератите на дисертационните трудове, съвместно 

с Университетската библиотека; 

7. изпращане на  информация за приключителите процедури за придобитите 

научни степени и заетите академични длъжности в Националния център за 

информация и документация. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/53/ 

Приемът на докторанти в ПУ „Паисий Хилендарски” е регламентиран от [Правилник на 

комисията за разглеждане на документи при кандидатстване - докторантура и 

академична длъжност, 211] - [Правилник на комисията за разглеждане на документи 

при кандидатстване - докторантура и академична длъжност, 211]  

Възможностите за активно участие на приетите докторанти в процеса на обучение и 

провеждане на научни изследвания, както и подготовката на дисертационния им труд, 

са в съответствие със Стратегията за развитие на ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски” за 

периода 2012 – 2020 година; Стратегията за развитие на научноизследователската 

дейност на ПФ; Правилника за организиране и осъществяване на 

нучноизследователската и художественотворческа дейност на ПФ; Правилника за 

поддържане на професионалното равнище на научноизследователската дейност и 

научната продукция на преподавателите, студентите и докторантите от Педагогическия 

факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”; Системата за 

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

продукт,  а също и с Правилника на докторантското училище към ПФ на ПУ; 

Правилиник за РАС на ПУ. Наред с горепосочените документи, приемът на докторанти 

в ПФ на ПУ е регламентиран и от вътрешни правила за провеждане на конкурсни 

изпити за докторанти в ПФ от 2011 г. Те регламентират формите и парвилата за 

провеждане на конкурсен изпит по специалнотстта за редовни и задочни дакторанти на 

ПФ.    

 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/53/
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/6143330932142048251.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/6143330932142048251.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/6143330932142048251.pdf
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_211
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/6143330932142048251.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/6143330932142048251.pdf
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_211
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 3.1.1. Подготовката на докторантите се реализира чрез съвременни 

образователни форми и методи и при използване научните постижения по 

докторската програма. 

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

докторантите 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. 

Информация за разработване и одобряване на програмите е представена в стандарт 2, а 

текущ мониторинг и периодичен преглед на програмите – в стандарт 9.  

Основополагащите стандарти за разработване на учебната документация са подчинени 

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

за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, като се следват, 

установените вътрешни университетски правила за тяхното прилагане.  

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“. 

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. 

Докторантите от ПН „Теория и управление на образованието” в Педагогически 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” се обучават на базата на Рамков учебен план, 

който се отнася за всички докторски програми; Учебен план за докторанти по докторска 

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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програма „Управление на образованието”; Индивидуален учебен план за докторанти, 

вклюващ работен план за всяка година от докторантурата. 

Рамковият учебен план за докторските програми в Педагогически факултет е 

конструиран класически. Тази структура е спазена и при учебния план по ПН „Теория и 

управление на образованието”. Той съдържа четири части:  

I.Обучение на докторанти, съдържащ два блока дисциплини. Блок А са 

задължителните дисциплини за всички докторанти от ПФ В рамките на задължителните 

дисциплини от Блок А докторантите овладяват: методология и методи на научните 

изследвания; статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни 

изследвания; дизайн и концептуализация на дисертацинното изследване. Културата на 

качество в ПУ „Паисий Хилендарски” предпоставя в рамкките на Блок А и изучаването 

на чужд език за професионални цели – използване на специализирана литература. 

и Блок Б – Специфични дисциплини за съответната докторска програма; 

II. Участие в учебния процес – преподавателска дейност; 

III. Научноизследователска дейност на докторанта; 

IV. Дейност на докторанта по дисертационния труд. 

По отношение на втората част от учебния план по докторска програма „Управление на 

образованието” - Участие в учебния процес – преподавателска дейност, е предвидено 

водене на семинарни занятия и тюторство със студенти от ОКС „магистър” по 

професионално направление „Теория и управление на образованието”. По преценка на 

научния ръководител докторантът участва в изготвянето на проект за рецензия на 

дипломна работа, а така също и оценяване и ръководство на курсови работи и други 

форми на проектно обучение на студентите. 

По отношение на научноизследователската дейност (трета част от структурата на 

плана) се предоставят възможности за: участие в научни форуми – публикации в 

български и чужди издания, доклади в български и международни научни конференции, 

проучване и рефериране на литература, участие в катедрени комисии, осъществяване на 

рецензии, библиографии, преводи. 

Дейностите на докторантите по дисертационния труд (последна част от структурата на 

рамковия и типовия учебни планове) включва всички класически подготвителни и 

съпътстващи дейности по написването на дисертационен труд. Изключително полезна 

за докторантите е практиката за написване на обособена част от дисертационния труд и 

предоставянето ѝ за експертно обсъжане пред обучаващото звено, а така също и 

вътрешното обсъждане на дисертацията. В стандарт 2. са представени рамков и типов 

учебен план.  

Така представените рамков и типов учебен план безапелационно демонстрират 

обучение, ориентирано към докторанта и формиране на следните знания, умения и 

компетентности: 

- знания за най-модерните теоретични и теоретико-приложни постижения в 

областта на мениджъмнта на образованието, а така също и за изследователските 

методологии и методи, подходи и тяхната адекватност по отношение на 

конкретното дисертационно изследване; 

- умения и компетентности за авторефлексия по отношение на коректното 

документиране обобщаване и презентиране на личните си постижения и 

напредък; 

- умения и компетентности за критична оценка и анализ на собствените си 

изследователски резултати; 

- умения и компетентности за лансиране на теоретични идеи; 

- умения и компетености за автентично и критично мислене; 

- умения и компетентноси за формулиране на научно-изследователски проблеми; 
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- формиране на умения и компетентности за ефективно управление на 

дисертационното изследване, формиране на комуникативни умения, умения за 

работа в екип.  

Специално внимание е отделено на формирането на умения и компетентности, свързани 

с ангажираност към продължаване на професионалното развитие, а така също и 

управление на своята кариера в рамките на и извън академичните среди.  

Философията на рамковия и типовия учебен план по ПН „Теория и управление на 

образованието”, както и формирането на посочените знания, умения и компетентности 

предпоставят „жизнения цикъл” на докторанта и въвеждането му в културата на 

качество на Педагогически факултет. Личната образователна траектория на докторанта 

започва още с процеса на неговото зачисляване, а така също и активно участие в 

съставянето на индивидуален и работен учебен план, предвид избраната 

изследователска област и прецизно формулирана тема. Работният план конкретизира 

индивидуално организирания проект на докторанта за всяка учебна година. В стандарт 

2. са представени индивидуални учебни планове на редовен и задочен докторант, които 

демонстрират „жизнения цикъл” на докторанта за всяка година от обучението в 

докторантската програма. По-обстойно индивидуалният и работен план е представен в 

стандарт 4.  
 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 докторантите, 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. 

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 и докторантите в Педагогически факултет на 

ПУ „Паисий Хилендарски”. 

 

3.1.2. Докторантите се обучават посредством различни индивидуални и 

колективни форми при контрол от страна на научния ръководител за съблюдаване 

на индивидуалния план. 

 

Наред с класическите възможности, докторантите активно участват в организираните 

от ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски” уебинари, голяма част от които са свързани с теми 

от областта на ПН „Теория и управление на образованието”. В рамките на 

допълнителното обучение, провеждано предимно чрез уебинари, на студентите и 

докторантите са лекциите на проф. Пламен Милтенов. 

25.10.2015 г. Среща-разговор с проф.Дж. Хувър и проф. Пл. Милтенов, Сейнт Клауд 

Университет, Минесота, САЩ 

Тема: Обучение на студенти. Ефективни методически форми на работа. 

24.11.2015 г. Среща-разговор с проф. Пл. Милтенов, Сейнт Клауд Университет, 

Минесота, САЩ 

Тема: Обърната класна стая. 
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24.04.2016 г. Среща-разговор  с проф. Пл. Милтенов,проф. Дж. Хувър, колеги от Южна 

Корея и Тайван, преподаватели в  Сейнт Клауд Университет, Минесота, САЩ 

Тема: Ролята на културните и национални особености върху формиране на 

образователната система и педагогически практики. 

26.05.2016 г. Среща-разговор  с проф. Пл. Милтенов, проф. Мартин Ло преподаватели в  

Сейнт Клауд Университет, Минесота, САЩ 

Тема: Сравнителен анализ на специалното образование в САЩ, Южна Корея, България 

– цели, организация, проблеми, постижения 

27.10.2016 г. Среща-разговор с проф. Джон Елер и проф. Пламен Милтенов, 

Университет „Сейнт Клауд”, Минесота, САЩ 

Тема: Докторантските програми за обучение в ПУ „Паисий Хилендарски”, 

Педагогически факултет и Университет „Сейнт Клауд”. 

24.11.2016 г. Среща-разговор с Мелиса Теленгхузен – защитил докторска степен 

докторант и проф. Пламен Милтенов, Университет „Сейнт Клауд”, Минесота, САЩ 

Тема: Докторантските програми за обучение в ПУ „Паисий Хилендарски”, 

Педагогически факултет и Университет „Сейнт Клауд”. 

12.12.2016 г. Среща-разговор с проф. Пламен Милтенов, д-р Кей Уорнър и ас. Роджър 

Уорнър Университет „Сейнт Клауд”, Минесота, САЩ 

Тема: Проблемите в образованието и образователния мениджмънт в САЩ – Минесота 

и България. 

12.01.2017 г. Среща-разговор с проф. Пламен Милтенов, д-р Кей Уорнър и ас. Роджър 

Уорнър Университет „Сейнт Клауд”, Минесота, САЩ 
Тема: Проблемите в образованието и образователния мениджмънт в САЩ – Минесота 

и България.  

В приложение 3.1.2. е представена по-подобна информация за проведените през 

периода 2015 – 2017 г. уебинари,  отнасящи се до горепсоченото професионално 

направление.    

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 и докторантите. 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 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 
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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 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. Приблизително 30% от преподавателския 

състав на ПФ използват в преподавателския процес съвременни технически средства и 

информационни технологии 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. 

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. В 

приложение 3.1.2. се представят:   

- Мулимедийни разработки и други интерактивни форми на учебни курсове на 

преподаватели, участващи в обучението на докторанти  в ПФ  

- сборника „По-добри учители, по-качествено образование” 

- Учебни е-ресурси за студенти; 

В рамките на трета и четвърта част от учебния план на ПН „Теория и управление на  

образованието” – научноизследователска дейност на докторанта и дейност по 

дисертанционния труд за целия период на обучение на всички докторанти се 

предоставят възможности за публикуване на резултати от реализирани авторски 

изследвания, публикувани в специално организирано списание „Докторантски 

изследвания”.  В приложение 3.1.2. са представени три броя от това специализирано 

списание. То е един от пътищата за популяризиране на дейностите и резултатите, 

отнасящи се до научните изследвания на докторантите.   
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Докторантското училище периодически организира обучителни семинари, които дават 

възможност за популяризиране на изследавателските дейности на докторантите. 

В рамките на тези семинари докторантите докладват резултати от изследователската си 

дейност. Те са поле за обмен на ценни мнения, идеи и изследователски опит, 

изграждане на цялостна аргументация, а така също и ясно и структурирано изразяване 

на идеите си пред аудитория, убедителна и конструктивна защита на резултатите от 

своето изследване.  

За реализиране на втората част от учебния план на докторанта - Участие в учебния 

процес – преподавателска дейност на докторантите, се предоставя възможност за 

участие в цялостния живот на катедра „Педагогика и управление на образованието”, 

както бе подчертано по-горе по преценка на научния ръководител те участват в 

обсъждане на учебни планове, в изготвянето на проект за рецензия на дипломна работа, 

а така също и оценяване и ръководство на курсови работи и други форми на проектно 

обучение на студентите. 

С желание се включват в организацията и подготовката на ежегодния студентски научен 

форум, а така също и във форума на преподавателите, както и всички научни прояви. В 

приложение 3.1.2. са представени програми и протоколи от студентски научни форуми 

на ПФ за 2016 и 2017 година.  

Съгласно Закона за РАС и ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” научният ръководител 

носи пряка отговорност за спазване на индивидуалния план на докторанта, а така също 

и оперативен контрол върху изпълнението на предвидените  проекти в рамките на 

четирите основни части. При необходимост консултира и осигурява консултации с 

други специалисти от факултета, притежаващи необходимата експертност. Коректно 

съблюдава всички свои законово предпоставени ангажименти, свързани с „жизнения 

цикъл” на докторанта като изпитни и атестационни процедури, съблюдаване на срокове 

за придвижване в рамките на работния план. 

 

3.1.3. Докторантите изпълняват всички основни етапи в подготовка на 

дисертационния си труд, като периодично докладват пред семинар на обучаващото 

звено резултатите от изследователската си дейност. 
 

На основание чл.17 на ППЗРАСРБ и чл.24 от ПРАС на ПУ „Паисий 

Хилендарски” докторантите от ПН „Теория и управление на образованието” се 

атестират от Факултетния съвет в края на всяка академична година.  

 Докторантите представят пред КС отчет за извършените дейности, който 

съдържа научна част (докладване на получени дисертационни резултати) и отчет за 

изпълнението на индивидуалния учебен план.  Индивидуалният план на докторанта, 

който откроява „жизнения му цикъл” в рамките на докторантската програма, 

предпоставя периодично представяне на индивидуални отчети пред обучаващото звено. 
В приложение 3.1.3. са представени  отчети на докторанти. Индивидулният отчет 

разкрива извършените от докторанта дейности от индивидуалния план за различен 

период от време: три месеца, една година. 

Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторанта пред КС. 

Научният ръководител предлага съвместно с докторанта конкретизация на 

индивидуалния учебен план за всяка следваща година. Катедреният съвет приема:  
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 1. становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността 

на докторанта;  

 2. предложение за атестация на докторанта;   

 3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата 

година;  

 4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при 

необходимост препоръчва конкретизация на темата или смяна на научния ръководител. 

Предложението за атестация на докторанта, а така също и за конкретизация на 

индивидуалния учебен план за следващата година, се утвърждават от Факултетния 

съвет. 

 Чл.25 от ПРАС урежда отчетите на докторантите за своята работа в края на 

всяко тримесечие. За тази цел представят пред декана на факултета доклад за 

изпълнението на индивидуалния си учебен план, към който се прилагат:  

 1. отчет за работата, извършена по дисертационния труд или докторантския 

минимум, заверен от научния ръководител и потвърден с доказателствен материал;  

 2. отчет за преподавателската работа, заверен от декана.  

Деканът представя доклад до Ректора, в който се прилагат отчетите на докторантите. 

Тримесечните отчети за работата на докторанта по индивидуалния учебен план се 

представят периодично най-късно до десето число от следващия период и се обобщават  

с доклад от декана на Педагогическия факултет до Ректора. След резолюция от Ректора 

отчетите се представят до петнадесето число на месеца в Отдел „Развитие на 

академичния състав и докторантури”.  

В случаите на некоректност или невъзможност за изпълнение на основните етапи в 

подготовката на дисертационния труд, чл.26 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” 

урежда прекъсване на обучението, удължаване на докторантурата, а  така също и реда 

за нейното прекъсване и възстановяването ѝ.  

В ПУ „Паисий Хилендарски” са регламентирани процедури за развитие на 

академичния състав,  а така също и документи за участие в тях  http://procedures.uni-

plovdiv.bg/. 

Така основните етапи от „жизнения цикъл на докторантите от ПФ са: протокол 

от зачисляване на докторант, протоколи на КС за приемане на тримесечни и годишни 

отчети на докторанти,  доклад на научен ръководител по годишен отчет на задочен 

докторант, доклад на ръководител катедра за назначаване на комисия за докторантски 

изпит, заповед на декана за назначаване на комисия, протоколи за докторантски 

минимуми, становище на научен ръководител за готовност на докторант за отчисляване, 

протокол за предварително обсъждане на дисертационен труд, протокол за отчисляване 

на докторанти, протокол от неприсъствено заседание на научно жури, протокол от 

открито заключително заседание на научно жури; заповед за зачисляване и заповед за 

отчисляване на докторант; протокол от изпит по дисциплина от Блок А на рамковия и 

типовия учебни планове.представена текуща административна документация на 

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

РАС и докторантури, която демонстрира изпълняваните от докторантите всички 

основни етапи от подготовката на дисертационния им труд. По-конкретно са 

представени протоколи от заседания на катедра „Педагогика и управление на 

образованието, които разкриват всички възможни етапи  

В приложение 3.1.3. се представя и доклад за вътрешен одит, свързан със 

състоянието на докторантурата.  
 

3.1.4. Използват се ясни съвременни и публично оповестени методи за 

оценяване постиженията на докторантите.  

http://procedures.uni-plovdiv.bg/
http://procedures.uni-plovdiv.bg/
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В разработените процедури за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий 

Хилендарски” са представени и документи за участие на докторантите в тези 

процедури. Предложени са образци за Заповед на Декана за назначаване на комисия за 

провеждане на изпит от индивидуалния учебен план, Протокол от проведения изпит от 

индивидуалния учебен план, Протокол за проведен изпит по чужд език от 

индивидуалния учебен план.   

Законовата рамка за осъществяването на ясни съвременни и публично 

оповестени методи за оценяване постиженията на докторантите са: ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ, Правилиник за развитието на академичния състав на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, Правилник за развитие на академичния състав на ПФ на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, важни решения на Академическия съвет, свързани с развитие на 

академичния състав в ПУ„Паисий Хилендарски”, а така също и вътрешни правила за 

провеждане на конкурсни изпити по специалността за редовни и задочни докторанти на 

Педагогически факултет, приети на Факултетен съвет на 13.09.2011 г.  

„Жизниненият цикъл” на докторанта и въвеждането му в културата на качество в 

Педагагическия факултет започва с регламентиране на условия и критерии за 

придобиване на образователна и научна стерпен „Доктор”, представени в следната 

таблица.   

 

КРИТЕРИИ  

 
ДОКТОР 

1. Участие в акредитационни процедури  1 - 3  

2. Участие в образователни проекти  
по национални програми  

по международни програми  

1 – 3  

3. Участие в научноизследователски проекти:  
по фонд НИ на университета  

по Националния фонд за НИ  

по други национални програми  

по международни програми  

1 - 3  

4. Студии и монографии  0 - 3  

5. Публикувани статии в списания:  
национални  

международни  

5 - 10  

6. Публикувани доклади в сборници на конференции:  
национални  

международни  

3 - 10  

7. Издадени учебни пособия и учебници:  

на хартиен носител и CD  
във виртуални библиотеки  

0 - 5  

8. Издадени книги  
на хартиен носител и CD  

0 - 5  

9. Популярни статии и доклади 0 – 5 

10. 

 

 

Участия в научни семинари  
национални  

международни 

0 – 5 
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Раздел II от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” урежда условията и реда за 

прием и обучение на докторанти. Съгласно Чл. 10. (1) Допускането на кандидатите до 

участие в конкурса се извършва от комисия, включваща декана на факултета или 

оправомощен от него заместник-декан, ръководителя на съответната катедра и 

преподавател в съответната докторска програма. Комисията се назначава със заповед 

на Ректора по предложение на съответния декан.  

Кандидатите за докторанти полагат изпити по специалността и чужд език пред 

комисии, назначени от Ректора въз основа на доклад от Декана по предложение на 

съответния катедрен съвет. 

Комисията за провеждане на изпит по специалността се състои от три 

хабилитирани лица, поне две от които са от същата научна специалност. По 

изключение, при недостиг на хабилитирани лица по съответната научна специалност, в 

комисията могат да се включат хабилитирани лица от други катедри или от други 

висши училища и научни организации. 

 Членовете на комисията за провеждане на изпит по чужд език трябва да 

притежават минимум образователната и научна степен „доктор‟ или да заемат 

академични длъжности „доцент‟ или „професор‟ по съответния чужд език. 

 Формата и правилата за провеждане на изпитите се определят с решение на 

съответния ФС. Решенията задължително се депозират в Отдел „Развитие на 

академичния състав и докторантури” и се предоставят на кандидатите заедно с 

уведомлението за допускане до конкурсния изпит.  

Успешно е положил изпит по специалността кандидат, оценен най-малко с 

„много добър‟. 

 До изпит по чужд език се допускат кандидати, успешно положили изпит по 

специалността.  

Успешно е положил изпит по чужд език кандидат, оценен най-малко с „добър‟. 

Оценката по чужд език не е балообразуваща.  

Резултатите от изпита по чужд език се предоставят на комисията за изпит по 

специалността, която извършва окончателното класиране на кандидатите. Оценките от 

конкурсните изпити се оформят с точност до 0,25. 

Чл. 14 (1) от същия Правилник урежда случаите на равни резултати от изпитите. 

Комисията за изпита по специалността класира кандидатите с мотивирано решение. 

Предвидена е процедура при равни резултати от изпитите. Председателят на комисията 

в седемдневен срок внася във ФС доклад с предложение за избор на първите класирани 

кандидати в резултат на проведения конкурс, но не повече от предварително 

определения брой места. 

 Факултетният съвет взема решение за зачисляване на успешно издържалия 

конкурса кандидат с явно гласуване, като въздържане от гласуване не се допуска. В 

решението се посочват научният ръководител на докторанта, който се избира по 

предложение на катедрата, и темата на дисертацията. За научен ръководител се избира 

хабилитирано лице или лице, притежаващо образователната и научна степен „доктор‟ 

или научната степен „доктор на науките‟, което има доказани научни постижения или 

практически опит.  

11. 

 

 

Брой известни цитирания от други автори  

в България  
в чужбина 

0 – 5 

12. Брой рецензии и отзиви за трудовете на кандидата 0 – 10 
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 Въз основа на решението на ФС Ректорът зачислява докторанта със заповед, с 

която се определят областта на висше образование, професионалното направление, 

научната специалност, катедрата, в която ще се провежда обучението, срокът на 

докторантурата, научният ръководител и темата на дисертационния труд.  

 Най-късно на следващия ФС след зачисляване на докторанта се утвърждава 

неговият индивидуален учебен план.  

 Чл. 15 урежда приема в самостоятелна форма на обучение на докторанти.  

В съответствие с Чл. 23 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приет с решение 

на Академическия съвет от 18.04.2011 г. и изменен с решение на АС на 20.06.2011 г. и 

20.10.2014 г., докторантите полагат изпитите от индивидуалния учебен план пред 

назначена от декана комисия в състав от най-малко 3 хабилитирани лица и с участието 

на научния ръководител на докторанта.  

 
 

3.1.5. Съществуват правила и комисия за разглеждане на жалби от 

докторанти. 

 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 и докторантите 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 студенти и докторанти.  

 Брой разгледани студентски жалби 

 В деканата на ПФ липсват жалби от страна на докторанти във връзка с 

непознаване на критериите за оценяване, проблеми, свързани с образователния процес 

по различни дисциплини от ПН „Теория и управление на образованието”.  

 Системата за осигуряване, поддържане и развитие на качеството на обучението и 

на образователния породукт, процедурите за РАС, а така също и ПРАС на ПУ 

позиционират  научния ръководител в перманентна оперативна връзка с докторанта. 

Това е предпоставка за липса на жалби, недопускане на колизии и неразрешени 

проблеми – намиащи израз във високата степен на удовлетвореност на докторантите от 

качеството на обучение в рамките на академичния „жзненен цикъл”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стандарт ESG 4. Прием, развитие, признаване и дипломиране на 

студентите 
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4.1. Изградени са структури и са разработени вътрешно нормативни 

документи (правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на 

системата – от приема на докторантите включително до и след тяхната 

професионална реализация. 

4.1.1. Висшето училище осигурява процедури и практика за последователно 

прилагане на предварително определени и публикувани наредби, които обхващат 

всички етапи на "жизнения цикъл" на докторанта, напр. прием, развитие, 

признаване на срокове на обучение и дипломирането на докторантите. 

 Както бе подчертано в стандарт 3, в административната структура на ПУ 

„Паисий Хилендарски” съществува специализирано звено „Развитие на академичния 

състав и докторантури“ и се подчинява пряко на Ректора. Отделът подпомага 

ръководството на Университета за осъществяване на оперативна организация, 

координиране и контрол на университетските дейности, свързани с развитието на 

академичния състав, процедури по прием на докторанти, а така също и тези за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”.  

Разработени са процедури за развитие на академичния състав, а така също и 

автоматизирана система за управление на процедурите на РАС на ПУ „Паисий 

Хилендарски”. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/53/ 

Организацията на приема и обучението на ОНС “доктор” в Пловдивския  

университет се извършва съобразно: Закона за висше образование (ЗВО); Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ); правилниците за 

приложение на ЗРАСРБ – национален и на ПУ (ППЗРАСРБ и ПРАС в ПУ); Правилник за 

устройството и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (гл. 

XIII, чл. 99, чл.102); важни решения на АС на ПУ, свързани с РАС в ПУ; Вътрешни 

правила за провеждане на конкурсни изпити на докторанти в Педагогически факултет; 

Критерии за обучение на докторанти в ПУ. Посочените документи са налични в 

официалния сайт на ПУ, вж. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/12/ 

Приемът на всички докторанти в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски” се осъществява според Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24 юни 2002 г. и на основание цитираните по-горе закони и 

подзаконови нормативни актове. Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗВО Академическият 

съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” утвърждава специалностите и формите, по които се 

провежда обучение в ОНС “доктор” и ежегодно предлага на министъра на 

образованието и науката броя на приеманите докторанти. По предложение на 

министъра Министерският съвет утвърждава техният брой - чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а” 

на ЗВО. 

В докторска програма „Управление на образованието” се осъществява прием в 

редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.  

Приемането на редовни и задочни докторанти, съгласно чл.3 (2) и чл.7 (1, 2, 3) от 

ЗРАСРБ се извършва чрез конкурс.  

Раздел II от ПРАС на ПУ се уреждат условията и реда за прием и обучение на 

докторанти. Чл. 9 регламентира приема в редовна или задочна докторантура. Той се 

извършва с конкурс, който се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страница на 

Университета, със срок за подаване на документи, не по-кратък от 2 месеца след 

обявяването. 

 Комисия разглежда документите на кандидатите за съответствие с изискванията 

за допустимост на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, като 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/53/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/12/
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взема решение за допускане в 20-дневен срок след изтичането на срока за подаване на 

документи. 

 Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен срок от датата 

на уведомяването да направят възражение до декана. Деканът възлага на нова комисия 

от трима души - хабилитирани лица, неучаствали в първата, да се произнесе по 

възражението. Въз основа на доклада на комисията деканът взема окончателно решение 

в 10-дневен срок от получаване на възражението. 

 Чл. 12 от ПРАС на ПУ урежда условията и реда за прием на лица, завършили 

чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти, след като 

придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните 

изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на 

обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на 

Министерския съвет от 2000 г. 

 Кандидатите за докторанти полагат изпити по специалността и чужд език пред 

комисии, назначени от Ректора въз основа на доклад от декана по предложение на 

съответния катедрен съвет. Комисията за провеждане на изпит по специалността се 

състои от три хабилитирани лица, поне две от които са от същата научна специалност. 

По изключение, при недостиг на хабилитирани лица по съответната научна 

специалност, в комисията могат да се включат хабилитирани лица от други катедри или 

от други висши училища и научни организации.  

 Членовете на комисията за провеждане на изпит по чужд език трябва да 

притежават минимум образователната и научна степен „доктор‟ или да заемат 

академични длъжности „доцент‟ или „професор‟ по съответния чужд език.  

 Формата и правилата за провеждане на изпитите се определят с решение на ФС.  

Решенията задължително се депозират в Отдела и се предоставят на кандидатите 

заедно с уведомлението за допускане до конкурсния изпит. Успешно е положил изпит 

по специалността кандидат, оценен най-малко с „много добър‟.  До изпит по чужд език 

се допускат кандидати, успешно положили изпит по специалността. Успешно е 

положил изпит по чужд език кандидат, оценен най-малко с „добър‟. Оценката по чужд 

език не е балообразуваща. Резултатите от изпита по чужд език се предоставят на 

комисията за изпит по специалността, която извършва окончателното класиране на 

кандидатите. Оценките от конкурсните изпити се оформят с точност до 0,25. 

 Председателят на комисията в седемдневен срок внася във ФС доклад с  

предложение за избор на първите класирани кандидати в резултат на проведения 

конкурс, но не повече от предварително определения брой места. 

Факултетният съвет взема решение за зачисляване на успешно издържалия конкурса 

кандидат с явно гласуване, като въздържане от гласуване не се допуска. В решението се 

посочват научният ръководител на докторанта, който се избира по предложение на 

катедрата, и темата на дисертацията. За научен ръководител се избира хабилитирано 

лице или лице, притежаващо образователната и научна степен „доктор‟ или научната 

степен „доктор на науките‟, което има доказани научни постижения или практически 

опит. 

 Въз основа на решението на ФС Ректорът зачислява докторанта със заповед, с 

която се определят областта на висше образование, професионалното направление, 

научната специалност, катедрата, в която ще се провежда обучението, срокът на 

докторантурата, научният ръководител и темата на дисертационния труд. Най-късно на 

следващия ФС след зачисляване на докторанта се утвърждава неговият индивидуален 

учебен план. 
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 В приложение 4.1.1. е представен конспект за кандидатдокторантски конкурсен 

изпит по научна специалност „Теория и управление на образованието”, докторска програма 

„Управление на образованието”. 

 Чл. 15 от ПРАС на ПУ урежда приема в самостоятелна форма на обучение на 

докторанти. 

 Обучението на докторантите е в три форми (редовна, задочна и на самостоятелна 

подготовка) и се осъществява според представената по-горе законова база. 

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

докторантите 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. 

Информация за разработване и одобряване на програмите е представена в стандарт 2, а 

текущ мониторинг и периодичен преглед на програмите – в стандарт 9.  

Основополагащите стандарти за разработване на учебната документация са подчинени 

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

за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, като се следват, 

установените вътрешни университетски правила за тяхното прилагане.  

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“. 

 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. 

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

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

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

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

10. 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. 

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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 Докторантите от ПН „Теория и управление на образованието” в Педагогически 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” се обучават на базата на Рамков учебен план, 

който се отнася за всички докторски програми; Учебен план за докторанти по докторска 

програма „Управление на образованието”; Индивидуален учебен план за докторанти, 

вклюващ работен план за всяка година от докторантурата. 

Рамковият учебен план за докторските програми в Педагогически факултет е 

конструиран класически. Всеки докторант по време на своето обучение полага изпити 

по трите задължителни дисциплини в блок А (представени в стандарт 3), едната от 

които е чужд език. Предвид темата на дисертационното изследване всеки докторант 

полага и по три специфични учебни дисциплини.  

 Личната образователна траектория на докторанта започва още с процеса на 

неговото зачисляване, а така също и активно участие в съставянето на индивидуален и 

работен учебен план, предвид избраната изследователска област и прецизно 

формулирана тема. 

 Индивидуалният учебен план е документ, който се изработва по образец, 

съобразно утвърдените в ПУ процедури за развитие на РАС и чл. 20 от ПРАС на ПУ.  

Индивидуалният учебен план се изготвя от докторантите и научните им ръководители,  

обсъжда се в КС и се утвърждава от ФС. Индивидуалният учебен план определя 

насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на 

обучение и работен план по години.  Индивидуалният учебен план съдържа:  

1. тема на дисертационния труд;  

2. разпределение на всички дейности по години;  

3. изпити и срокове за тяхното полагане;  

4. посещение на определен цикъл лекции и упражнения, участие в курсове,    

    семинари, конференции и други публични научни изяви; 

5. етапи и срокове за подготовка на дисертационния труд.  

 Работният план конкретизира индивидуално организирания проект на 

докторанта за всяка учебна година с коректно обозначаване на периода. Посочват се 

дейностите, периода за извършването им, а така също и формите. Структурата на 

работния план за всяка учебна година включва:  

 За редовните докторанти и за докторантите на самостоятелна 

подготовка  http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedures/1677831182413537580.doc 

Първа година: 

I. Анализ на състоянието на изследванията по проблема; 

II. Педагогическа дейност; 

III. Работа над дисертацията.  

Втора година: 

 I. Работа по изпълнение на идейния проект  
II. Работа над дисертацията 

III. Педагогическа дейност 

Трета година: 

 I. Работа по изпълнение на идейния проект  

  II. Работа над дисертацията 
III. Подготовка за изпити от индивидуалния план – по специалността и по чужд 

език 

IV. Педагогическа дейност 

 

За задочните докторанти 

 http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedures/989359146714126910.doc 

 

http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedures/1677831182413537580.doc
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedures/989359146714126910.doc
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Първа година: 

I. Анализ на състоянието на изследванията по проблема; 

II. Педагогическа дейност; 

III. Работа над дисертацията.  

Втора година: 

 I. Работа по изпълнение на идейния проект  
II. Работа над дисертацията 

III. Педагогическа дейност 

Трета година: 

 I. Работа по изпълнение на идейния проект  
II. Работа над дисертацията 

III. Педагогическа дейност 

Четвърта година: 

 I. Работа по изпълнение на идейния проект  

  II. Работа над дисертацията 
III. Подготовка за изпити от индивидуалния план – по специалността и по чужд 

език 

IV. Педагогическа дейност 

 

Системата за осигуряване, поддържане и развитие на качеството на обучението и на 

образователния породукт, процедурите за РАС, а така също и ПРАС (чл. 21) 

позиционират  научния ръководител в перманентна оперативна връзка с докторанта. 

Това е предпоставка за липса на жалби, недопускане на колизии и неразрешени 

проблеми – намиращи израз във високата степен на удовлетвореност на докторантите 

от качеството на обучение в рамките на академичния „жзненен цикъл”. 

Индивидуалният учебен план и съответните към него модули са разработени на 

основа на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити и Рейтинговата 

система за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на докторантите. 

Европейската система за набиране и трансфер на кредити създава условия за единно 

пространство на висшето образование (ЕНЕА), улеснява мобилността на докторантите 

за широк достъп до висококачествено образование, основано на демократизъм и 

академична свобода, а Рейтинговата система осигурява прозрачност и  информираност 

за постиженията на докторанта във всеки момент и етап от неговото обучение и 

подготовка. 

Както беше подчертано в стандарт 3, за всеки докторант се изготвя лично досие, в което 

се съдържат всички документи от „жизнения му цикъл”, като се съхраняват в 

специализираното звено РАС и докторанти, а така също и в катедра „Педагогика и 

управление на образованието”. На основание чл. 17 на ППЗРАСРБ и чл. 24 от ПРАС на 

ПУ „Паисий Хилендарски” докторантите от ПН „Теория и управление на 

образованието” се атестират от Факултетния съвет в края на всяка академична година. 

Процедурата по атестиране е пространно представена в стандарт 3.  

Докторантите представят пред КС отчет за извършените дейности, който съдържа 

научна част (докладване на получени дисертационни резултати) и отчет за 

изпълнението на индивидуалния учебен план.  Индивидуалният план на докторанта, 

който откроява „жизнения му цикъл” в рамките на докторантската програма, 

предпоставя периодично представяне на индивидуални отчети пред обучаващото звено.  

Процедурата по атестиране се оформя в протокол от катедрено заседание, където се 

посочва и оценка по четири степенна оценъчна скàла: отлична, много добра,  

задоволителна и незадоволителна. Отчетът на докторанта и атестационният лист се 

внасят за утвърждаване на атестацията на докторанта на ФС. Факултетният съвет 
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приема становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка за 

дейността му и след одобрение на Ректора се внася в специализираното звено РАС и 

докторантури. 

В съответствие с Правилника за устройство и дейност на ПУ, чл.102, който урежда 

системата за натрупване и трансфер на кредити се признават кредитите, натрупани в 

хода на междуинституционална и международна мобилност. В приложение 4.1.1. се 

представят Договор за съвместна дейност и сътрудничество с ШУ „Епископ 

Константин Преславски” дава възможност за осъществяване на вътрешна мобилност на 

докторанти от докторска програма Управление на образованието. ; Меморандум между 

Фондация „Америка за България”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Колеж Банк Стрийт и 

Педагогически факултет на Колумбийския университет НюЙорк относно съвместна 

работа по програмата „Академия за училищно лидерство” дава възможност на 

докторанти и преподаватели да осъществяват съвместна преподавателска и научно-

изследователска дейност с преподавателите от тези университети ; Договори по 

програмата „Еразъм”; Договори за билатерално сътрудничество по програмата ”Еразъм 

+”. 

На мониторинг подлежи и научноизследователската дейност на докторантите извън 

атестацията в рамките на едногодишния отчет. 

Периодично пред обучаващото звено се отчитат научните проекти, участията в 

семинари, конференции, кръгли маси, работни срещи, публикации и доклади по 

дисертационния проблем, докторантски четения, презентации и др. 

В приложение 4.1.1. са представени публикационна, научна и обществена  активност 

както и участие в проекти на докторанти от ПН „Теория и управление на 

образованието” за периода 2013 – 2017 година. По-пространно 

научноизследователската дейност е представена в стандарт 5. 

При условията и по реда на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, а така също и на ПРАС на ПУ (чл. 30, 

31, 32, 33) докторантът, придобива право на защита. За да се яви на защита на 

дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор‟, 

докторантът трябва да е изпълнил следните изисквания:  

1. да е отчислен с право на защита с решение на ФС;  

2. да е подготвил дисертационен труд, който отразява резултатите от неговите 

изследвания.  

 Всеки факултет има право да определи специфични изисквания към кандидатите 

за образователната и научна степен „доктор‟. 

 В Педагогически факултет са определени критерии за придобиване но 

образователна и научна степен доктор, представени в стандрат 3. Докторантът 

придобива право на защита на дисертационния труд след изпълнение на дейностите по 

обучението и успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план. 

Право на защита се придобива с решение на ФС по предложение на КС. Докторантът, 

придобил право на защита, се отчислява със заповед на Ректора. Дисертационният труд 

трябва да съдържа научни или научно-приложни резултати, които представляват 

оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът 

притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности 

за самостоятелни научни изследвания. Дисертационният труд трябва да бъде 

представен във вид и обем, съответстващи на специфичните изисквания на КС, 

утвърдени от ФС. Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница; 

съдържание; увод; изложение; заключение - резюме на получените резултати с 

декларация за оригиналност; библиография. Докторантът представя дисертацията си на 

научния ръководител, който преценява готовността за защита. При положителна оценка 

научният ръководител предлага на КС откриване на процедура за предварително 
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обсъждане. Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред КС в срок до 

един месец от представянето на дисертационния труд. КС в състав най-малко от пет 

лица, заемащи академичните длъжности „доцент‟ и „професор‟, обсъжда дисертацията, 

представена от докторанта, и взема решение за готовността за защита пред научно 

жури. При необходимост съставът на КС може да бъде еднократно разширен със 

заповед на Ректора по предложение на ръководителя на катедрата. При положително 

решение за готовността за защита КС обсъжда и прави предложение за разширен 

списък на състава на научното жури (основни и резервни членове) по образец. 

Научният ръководител и докторантът също участват в обсъждането на състава на 

научното жури и в предложенията за членове. Ръководителят на катедра представя 

доклад до декана на факултета за взетите решения. Въз основа на предложението на 

КС, ФС в срок не по-късно от един месец определя НЖ и прави предложение до 

Ректора за утвърждаване на състава му, както и за дата на защитата. Всички членове на 

журито подписват декларация по образец, че са съгласни да бъдат членове на НЖ, че са 

съгласни с предлаганите от Университета условия, че не са свързани с кандидата лица и 

че нямат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно 

изпълнение на работата им като членове на журито. НЖ се утвърждава със заповед на 

Ректора, с която се определя и датата на защитата. НЖ е в състав от пет хабилитирани 

лица в съответната научна област или научни области по темата на дисертацията. Най-

малко един от членовете на журито е професор. Най-малко трима от членовете са 

външни за висшето училище. Научният ръководител на докторанта е член на НЖ, ако е 

хабилитирано лице. Ако докторантът има двама научни ръководители, само единият е 

член на журито, ако е хабилитирано лице. Членовете на НЖ изготвят две рецензии и 

три становища. Една от рецензиите задължително се изготвя от външен за 

Университета член на журито. Рецензиите и становищата завършват с положителна или 

отрицателна оценка, и се предават в катедрата до 3 месеца от избора на научното НЖ 

на хартиен и електронен носител. Екземпляр или копия от рецензиите и становищата се 

прилага към наличния в Университетската библиотека комплект най-малко 14 дни 

преди датата на защитата. Рецензиите, становищата и авторефератът на 

дисертационния труд се публикуват на интернет-страница на Университета на 

български език не по-късно от 14 дни преди датата на защитата. На страницата се 

посочват и датата, часът и мястото на защитата. Докторантът може да представи в 

катедрата писмено мнение или възражение относно рецензиите и становищата на 

членовете на НЖ в 7-дневен срок след тяхното публикуване. Те се прилагат към 

комплекта документи и се публикуват на същата интернет страница. 

Процедурата за защита на дисертационния труд се урежда в чл.39 на ПРАС. За успешно 

защитен се смята дисертационният труд, получил на защитата най-малко три 

положителни оценки. 

Чл. 40 урежда процедурите за неуспешно защитен дисертационен труд. 

Чл. 41 от ПРАС урежда поцедурата за финализиране на степен доктор. Образователната 

и научна степен „доктор‟ се придобива от деня, в който дисертационният труд е 

защитен успешно. 

 Документите по процедурата за защита се оповестяват публично на сайта на 

специализираното звено РАС и докторантури.  

 Образователната и научна степен „доктор‟ се удостоверява с диплома, която се 

издава от Университета, на български език, а при заявено искане от лицето се издава и 

приложение на английски език по единен образец, утвърден от министъра на 

образованието, младежта и науката, и се изпраща от Отдела в МОМН за регистриране в 

тридневен срок след нейното издаване. 
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4.1.2. Създадени са правила и са осигурени възможности за включване на 

докторантите в изпълнението на изследователски проекти. 

В ПУ „Паисий Хилендарски“ и в Педагогически факултет на ПУ се подпомага и 

стимулира научноизследователската дейност на докторантите, в това число и на 

докторантите по докторска програма Управление на образованието. 

 В специализираната структура „Докторантско учлище“ на Педагогическия 

факултет се създават условия и се организира подготовката и научноизследователската 

дейност на докторантите. През отчетния период са проведени четири научни форума за 

докторанти и са организирани секции за докторанти в ежегодните студентски научни 

форуми. 

Докторантското училище организира издаването на годишник „Докторантски 

изследвания“, в който се публикуват рецензирани научноизследователски разработки на 

докторантите от факултета.   

 

Таблица 1. Научноизслевдоватвелски форуми и периодични публикации на 

докторантите в специализираното списание „Докторантски изследвания“, ISSN  

 

Научноизследователската активност на докторантите към Педагогическия факултет, в 

това число и тези от ПН „Теория и управление на образованието”, през периода 2013 – 

2017 година бележи много добри резултати, както е видно от Таблица 2      

 

Таблица 2. Научноизследователска дейност на докторантите в Педагогически 

факултет за периода 2013 – 2017 година (41 докторанти). 

№ Научно изследователска 

активност 

Общ брой Средно за 

докторант 

1. Публикации в национални 

издания 

     182     4.44 

2. Публикации в 

международни издания 

       51     1.24 

3. Участия в национални      143     3.49 

Година Научен форум Брой 

участници 

Годишник Брой 

публикувани 

научни доклади 

2014 Докторантски 

научноизследователски 

форум, гр. Банско 

12 Докторантски 

изследвания 

11 

2015 Докторантска 

конференция, Пампорово 

27 Докторантски 

изследвания 

15 

2016 Докторантска 

конференция, Пампорово 

33 Докторантски 

изследвания 

14 

2017 Докторантска 

конференция, Пампорово 

28 Докторантски 

изследвания 

14 
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научни форуми 

4. Участия в международни 

научни форуми 

       64     1.56 

5. Участия в национални 

проекти 

      61     1.49 

6. Участия в международни 

проекти 

      56     1.37 

 

Общият брой публикации е 233, като 51 са в международни издания. Участията на 

докторантите в научни форуми са общо 207, като средно на един докторант се падат 

3.49 участия в национални и 1.24 участия в международни форуми. Докторантите от 

Педагогическия факултет имат съществено участие в национални и международни 

проекти 61/56.  

Осигурени са благоприятни  условия за финансиране и осъществяване на докторантски 

и студентски проекти под ръководството на хабилитирани преподаватели (проекти 5,6, 

9 и 10 от Таблица 4).   

Педагогическия факултет провежда устойчива политика за включване на студенти и 

докторанти в съвместни проекти на преподаватели от Педагогическия факултет 

(Таблица 3).  

 

Таблица 3. 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 

Доц. Д-р Е. 

Събева 
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и игри 

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 

 

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.  

 

4.1.3. Осигурени са възможности за мобилност на докторантите, в т.ч. 

периоди на обучение в други ВУ или научни организации, участие в национални и 

международни научни форуми и др. 
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Пловдивският университет е активен член на Програмата на Европейския съюз 

за реализация на студентска, преподавателска и непреподавателска мобилност – „Учене 

през целия живот” – секторна програма Еразъм+, която е насочена към повишаване 

качеството на висшето образование. Програмата спомага за изграждането на 

Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и 

трансфера на знания и технологии във висшето образование. Координирането на 

програма Еразъм+ е в рамките на отговарящия за международното сътрудничество зам. 

Декан на ПФ, който координира връзката между Центъра за международно 

сътрудничество и преподавателския състав и докторантите, популяризира програмата, 

подпомага студентите и докторантите при подготовката на обучителните програми, 

проучва нагласите и желанията на студентите и докторантите за участие в мобилности и 

за добавяне на нови възможности за мобилност. 

Институцията има разнообразни вътрешни и международни договори и проекти, 

съдържащи клаузи и предполагащи условия за академичен обмен и научно 

сътрудничество. 

Педагогическият факултет на ПУ има сключени договори за 

междуинституционална и международна мобилност, представени в приложение 4.1.1.  

 Педагогическия факултет поддържат активни контакти и с други образователни 

институции у нас и в чужбина. Чрез включване в проектна дейност, със собствени 

средства на Факултета се подпомагат финансово всички участия на докторантите в 

научни форуми: такси правоучастие, командировъчни разходи и др., участието им в 

екипи на международни проекти и др.  

 

4.1.4. Създадена е административна система за регистриране на хода на 

докторантурата и реализацията на завършилите докторанти. 

 

 В рамките на административната структура на ПУ „Паисий Хилендарски” и в 

частност на специализираното звено РАС и докторантури, което пространно е 

представено в стандарт 3, а така също и на Докторантското училище се регистрират 

хода на докторантурата и реализцията на завършилите доктори.  

 Създадена е автоматизирана система за управление на процедури за развитие на 

академичния състав на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", в която има 

отделна страница за докторанти. Тя подпомага процеса на управление, контролиране, 

вземане на решения и разпространение на информация за процедурата за придобиване 

на научна степен „доктор” в Пловдивския университет, в съответствие със ЗРАСРБ. За 

нуждите на Докторантското училище в ПФ на ПУ “Паисий Хилендарски” е разработен 

правилник, който урежда неговата дейност. 

[Правилник докторанти, 210] - [ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ 

СЪСТАВ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, 1162] - 

[ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА 

ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, 1162] 

[Правилник на комисията за разглеждане на документи при кандидатстване - 

докторантура и академична длъжност, 211] -  [Документи за участие в процедура за 

придобиване на ОНС "доктор", 1231]  

За да се избегнат повторения е необходимо да се подчертае, че целият академичен 

„жизнен цикъл” на докторантите от ПН „Теория и управление на образованието” е 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1421597194273376455.pdf
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_210
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/14786834991506158426.docx
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/14786834991506158426.docx
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1162
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/14786834991506158426.docx
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/14786834991506158426.docx
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1162
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/6143330932142048251.pdf
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/6143330932142048251.pdf
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_211
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs.php?tid=9
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs.php?tid=9
file:///E:/GhzUser/Documents/Стандарт%204,Предакредитационна%20оценка/Akred%20PU17/self_assessment_report_PF.htm%23hr_1231


56 

 

обезпечен с прецизно конструирана нормативна база на университетско и факултетно 

ниво. 

През последните 5 години към катедра „Педагогика и управление на образованието” са 

обучавани и продължават да се обучават 14 докторанти, от тях 3 са завършили в 

установения срок, а 4 са отчислени с право на защита. Делът на редовните докторанти 

спрямо общия брой докторанти е 29% (4 от 14). В приложение 4.1.4. е представен 

списък на отчислени и защитили докторска програма „Управление на образованието” 

за периода 2013 – 2018 година. 

 

 

 
 

Стандарт ESG 5. Преподавателски състав  

 

 
Развитието на преподавателския състав, ангажиран с извеждането на дисциплините в 

докторска програма „Управление на образованието“ 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 докторска програма „Управление на образованието“  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”  

Анализът и самооценката на преподавателския състав, ангажиран с извеждането на 

дисциплините в докторска програма „Управление на образованието“  за периода 2013-

2017 учебна година, дават основание за обобщението, че квалификацията и 

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. Висшето училище или научната организация има разработена политика за 

осигуряване на качествен академичен състав, за подготовка на докторанти, която е 

част от стратегията за развитие на институцията  

 

file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Стратегия%20ПФ%202012-2020.pdf
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Стратегия%20ПФ%202012-2020.pdf
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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 докторска програма 

„Управление на образованието“  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. Подготовката на докторантите се осъществява от хабилитирани 

преподаватели с необходимия профил и с доказана квалификация в областта на 

докторската програма.  

 

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] 

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.  
 

Хабилитираните лица (шест на брой) на основен трудов договор, чиято квалификация е 

в областта на докторската програма са описани в таблица 1. 

 
Таблица 1. Брой на хабилитираните лица на основен трудов договор,  

чиято квалификация е в областта на докторската програма 

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
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/7174635292072179133.pdf
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№ 

Преподавател: 
Научно 

звание 
Научна степен 

Правоотношение 

с ПУ 

1.  проф. д-р Галин Цоков  "Професор" "Доктор" Основен ТД 

2.  

проф. дпн Пламен Радев  "Професор" 

"Доктор на 

педагогическите 

науки" 

Основен ТД 

3.  

проф. дпн Дора Левтерова  "Професор" 

"Доктор на 

педагогическите 

науки" 

Основен ТД 

4.  доц. д-р Юрий Янакиев  "Доцент" "Доктор" Основен ТД 

5.  доц. д-р Людмила Векова  "Доцент" "Доктор" Основен ТД 

6.  доц. д-р Албена Александрова  "Доцент" "Доктор" Основен ТД 

 

 

Броят на нехабилитираните членове на академичния състав с научна и образователна 

степен „доктор” на основен трудов договор, чиято квалификация е в областта на 

докторската програма е трима и те са описани в таблица 2. 
 

Таблица 2. Брой на нехабилитираните членове на академичния състав с научна и образователна  

степен „доктор” на основен трудов договор, чиято квалификация е в областта на докторската програма 

 

№ Преподавател Научно звание 
Научна 

степен 

Правоотношение 

с ПУ 

1 гл. ас. д-р Хилда Терлемезян "Главен асистент" "Доктор" Основен ТД 

2 гл. ас. д-р Огнян Койчев "Главен асистент" "Доктор" Основен ТД 

3 гл. ас. д-р Нона Глушкова "Главен асистент" "Доктор" Основен ТД 

 

 

5.1.2. Обучаващото звено разполага с академичен състав на основен трудов договори, 

чиито квалификация и професионален опит осигуряват продуктивна академична 

среда за научни изследвания.  

 

С обучението на студенти в докторска програма „Управление на образованието“  за 

периода 2013-2017 учебна година са ангажирани общо 5 щатни преподаватели на 

основен трудов договор (3 общи и 13 специфични учебни дисциплини), които извеждат 

16 учебни дисциплини общо. Всички общи и специфични учебни дисциплини се водят 

от преподаватели в съответствие с шифъра на специалността (таблица 3).  
 

Таблица 3. Обучаващо звено в докторска програма „Управление на образованието“ 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ Общи дисциплини 
Специфични 

дисциплини 

Общо 

дисциплини за 

всеки 

преподавател 

ПРОФ. Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ   6 6 

ПРОФ.  ДПН ПЛАМЕН РАДЕВ  1 2 3 
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ПРОФ. ДПН ВАЛЕНТИНА МАРГАРИТОВА 1  1 

ДОЦ.  Д-Р ЮРИЙ ЯНАКИЕВ  1  1 

ДОЦ.  Д-Р АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА   5 5 

 

 

 Академичният състав, извеждащ обучението в докторска програма „Управление 

на образованието“ за периода 2013-2017 учебна година наброява 5 (100%)  

преподаватели, от които 5 (100 %) на първи ОТД.  В това число 3 (60 %) професори и 2 

(40 %) доценти. От тях 2 (40 %) имат научна степен „доктор на науките“, а 3 (60 %) – 

ОНС „доктор“. Всичко 5 (100 %) – хабилитирани лица. 

 

На база анализ на горната информация може да се обобщи, че от общо 16 (100 %) общи 

и специфични учебни дисциплини в докторска програма „Управление на 

образованието“ за периода 2013-2017 учебна година, 16 (100 %) се водят от 

преподаватели на първи ОТД, със съответстваща на дисциплините квалификация и 

представителна изследователска активност. 

 

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. 

 

Научноизследователската активност на обучаващото звено в докторската програма 

„Управление на образованието“ се отличава с висока експертност и е представена в 

таблици 4 и 5. 
 

 
Таблица 4. Публикационна активност на обучаващото звено (2013-2017 г.) 

 

№ Преподавател 
Трудов 

договор 

Монографии 

и учебници 

и учебни 

помагала 

Студии 
Статии в 

България 

Статии в 

чужбина 

Общо Общо Общо 

1 
Проф. дпн Пламен 

Радев 
ОТД 11 

  

  
2 
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2 
Доц. д-р Албена 

Александрова 
ОТД 6 

  

  
2 

  

  

3 
Проф. д-р Галин 

Цоков 
ОТД 1 

  

  
8  3 

4 
Проф. дпн 

Валентина 

Маргаритова 

ОТД   
  

  
4 

  

  

5 
Доц. д-р Юрий 

Янакиев 
ОТД 3 6 19 

  

  

ОБЩО: 21 6 35 3 

 
Таблица 5. Участия в проекти на обучаващото звено (2013-2017 г.) 

 

№ Преподавател 
Трудов 

договор 

Участие в 

университетски 

проект 

Участие в 

национален проект 

Участие в 

международен 

проект 

Р Е У Р Е У Р Е У 

1 
Проф. дпн Пламен 

Радев 
ОТД                 4 

2 
Доц. д-р Албена 

Александрова 
ОТД           1     1 

3 
Проф. д-р Галин 

Цоков 
ОТД     2 1 3 1 2 3   

4 

Проф. дпн 

Валентина 

Маргаритова 

ОТД           1       

5 
Доц. д-р Юрий 

Янакиев 
ОТД 2 1 1   3       2 

  

ОБЩО: 
2 1 3 1 6 3 2 3 7 

 

(Р – ръководител, Е – експерт, У – участник)  

 

 

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.  

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). 

Изходящите мобилности и творческите командировки на основното звено, обучаващо 

докторантите от докторска програма „Управление на образованието“ са представени в 

таблици 6 и 7. 
Таблица 6. Изходящи мобилности на обучаващото звено (2013-2017 г.) 

 

Преподавател 
Академична 

година 
Партньорски университети 

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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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. д-р Галин Цоков 2016 - 2017 
Universidad Naciona de Educacion a Distancia, 

Madrid, Spain 

 
Таблица 7. Творчески командировки  на обучаващото звено (2013-2017 г.) 

 

 

Акад. длъжност, н.степен, име и фамилия Командировка Година 

Проф. дпн Пламен Радев  Москва, Русия  2013 

Проф. дпн Пламен Радев  Ню Йорк, САЩ  2014 

Проф. дпн Пламен Радев  Москва, Русия 2016 

Проф. дпн Пламен Радев  Виена, Австрия 2016 

Проф. д-р Галин Цоков  Ню Йорк, САЩ  2014 

Проф. д-р Галин Цоков  Цюрих, Швейцария  2014 

Проф. д-р Галин Цоков  Истанбул, Турция  2015 

Проф. дпн Валентина Маргаритова Истанбул, Турция 2015 

Доц. д-р Юрий Янакиев  Брюксел, Белгия  2014 

Доц. д-р Юрий Янакиев  Аликанте, Испания  2014 

Доц. д-р Юрий Янакиев  Прешов, Словакия 2015 

Доц. д-р Юрий Янакиев  Келце, Полша 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 
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10.  Полша Jan Kochanowski University in Kielce, 
Poland 

144 спец. Педагогика 
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 

 

 

5.1.3. Основното звено, обучаващо докторанти, има утвърдени практики и успешни 

изяви по специалността на докторантурата и/или в професионалната област, към 

която тя принадлежи.  

 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 9.  

 
Таблица 9. 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 
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Относителният дял на защитилите, текущите, отчислените и прекъснали докторанти от 

докторска програма "Управление на образованието" за периода 2013-2017 г. с научни 

ръководители, хабилитирани преподаватели, извеждащи дисциплините в магистърска 

програма „Образователен мениджмънт“ за периода 2013-2017 учебна година е 

представен в диаграма 1. 

 

 
 
Диаграма 1. Относителен дял на защитилите, текущите, отчислените и прекъснали докторанти от докторска програма 

"Управление на образованието" за периода 2013-2017 г. 

 

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 и докторанти  

[Традиционни ежегодни студентски научни форуми ПФ 2013 - 2017г.]  

 В подкрепа на докторантите от ПФ, от 2012 г. действа Докторантско училище 

към ПФ, чиято дейност е регламентирана с Правилник на докторантско училище в 

Педагогически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”.  

 В периода 2013-2017 г. Докторантското училище дава възможност за развитие 

на активна научноизследователска дейност на докторантите в ПФ, във връзка с която са 

организирани и проведени научни конференции и обучителни семинари, описани по-

долу: 

 
ТРАДИЦИОННИ ЕЖЕГОДНИ ДОКТОРАНТСКИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЯ 

      
1. Обучителен семинар, организиран от Докторантско училище към Педагогически факултет на 

ПУ 11-12 май 2017 г., Пампорово      

file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Прав.%20за%20д-стта%20на%20университета.pdf
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Прав.%20за%20д-стта%20на%20университета.pdf
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Научна%20прод.%20преп%202013-17.docx
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Научна%20прод.%20преп%202013-17.docx
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Студентски%20форум%202013-17.docx
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Правилник%20ДУ%20ПУ.pdf
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Правилник%20ДУ%20ПУ.pdf
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Дата на провеждане: 11-12 май 2017 г.     

      

2. Обучителен семинар, организиран от Докторантско училище към Педагогически факултет на 

ПУ, 27-29 май 2016 г., Пампорово         

Дата на провеждане: 27-29 май 2016 г.     

      

3. Научна докторантска конференция, организиран от Докторантско училище към Педагогически 

факултет на ПУ, 14-16 октомври 2015 г., Пампорово       

Дата на провеждане: 14-16 октомври 2015 г.     

Публикувани научни разработки в списание "Докторантски изследвания", бр.3 от 2016 г.- 10 статии

     

4. Научна докторантска конференция, организиран от Докторантско училище към Педагогически 

факултет на ПУ, 16-18 октомври 2014 г., гр. Банско       
Дата на провеждане:  16-18 октомври 2014 г.    

Публикувани научни разработки в списание "Докторантски изследвания", бр.1 от 2015 г. - 11 статии 

Публикувани научни разработки в списание "Докторантски изследвания", бр.2 от 2015 г. – 15 статии 

 

 Публикационната активност, участията в проекти, както и други форми на 

научна и обществена активност на докторантите от докторска програма „Управление на 

образованието“ са отразени в таблица 10 и 11. 

 
Таблица 10. Публикационна активност и участие в проекти на докторанти за периода 2013 – 2017 г. 

Име на 
докторанта 

Моно-
графии 

Ста- тии 
в 

страна-
та 

Статии 
в 

чужби-
на 

Сту-
дии 

Моно-
графии 

Учебни-
ци и уч. 
Помага-

ла 

Специализа-
ции 

Участие в 
конферен-

ции 

Учас-
тие в 

проек-
ти 

Александър 
Ангелов 

 2     1 4 5 

Вася 
Арсенова 

 6 2 2 2 3  6 4 

Донка 
Денизова 

 4      7  

Елеонора 
Лилова 

 6 1    1 8 4 

Катерина 
Василева 

 3      8 1 

Маргарита 
Бозова 

 14     3 9  

Ясена 
Христова 

 7      6  

Владислава 
Митева 

 1        

Ваня 
Кастрева 

1 8      30 10 

Марияна 
Бизова 

 2  3    2  

ОБЩО 1 53 3 5 2 3 5 80 24 

 

Таблица 11. Други форми на научна и обществена активност 

УЧАСТИЯ В: ИМЕ НА ДОКТОРАНТА 

Общото събрание на Педагогически факултет Марияна Бизова 

Факултетен съвет Марияна Бизова 
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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. Висшето училище или научната организация развива материално-

техническа и информационна база, необходима за учебно-преподавателската, 

научноизследователската, художествено-творческата и спортна дейности. 

 

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. 

 

Етична комисия 

 
Вася Арсенова 

Комисия по качеството 

 

Вася Арсенова, Елеонора Лилова 

Марияна Бизова 

Университетска комисия по оценяване и акредитация 
Марияна Бизова, Вася Арсенова, Донка 

Денизова 

Международна научна конференция 

 
Вася Арсенова 

Международна междууниверситетска Еразъм+ конференция Вася Арсенова 

Докторантска международна конференция в дом Витгенщайн във 

Виена 

 

Вася Арсенова 

Комисия “Иновативни училища” към МОН;  Член на комисията; 

гражданскки договор за консултант на МОН 
Александър Ангелов 

Член на работна група за създаване на образователна стратегия на 

община Пловдив 2017 - 2023 г. 
Александър Ангелов 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/867/
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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 

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. Обучаващата институция разполага с необходимия капацитет от аудитории, 

кабинети, лаборатории, ателиета, библиотечни места и др., създаващи академичен 

комфорт за работа на докторантите.  

 

 За обучението на студентите от докторска програма „Управление на 

образованието“  са осигурени аудитории, учебни зали, и центрове с обща площ 5660 кв
2 

(таблица 2). Общият брой осигурени работни места в аудиторните и семинарни зали е 

2689. Освен, че е достатъчна в количествено отношение, материалната база 

непрекъснато се модернизира с цел създаването на мотивираща образователна среда. 

 
Таблица 2.Материално-техническа база в Педагогически факултет 

 

Помещения Брой Площ (м2) 
Работни 

места 

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 - 
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 ОБЩО: 108 5660 2869 

 

 

За докторантите е осигирен обзаведен кабинет който включва 8-10 работни места 

осигирени с безжичен интернет и компютърна техника. 

 

6.1.2. Осигурено е провеждането на експерименти, практики, експедиции, 

творчески командировки и др. дейности, необходими за подготовката на 

дисертационните трудове 

 

В подкрепа на докторантите от ПФ, от 2012 г. действа Докторантско училище 

към ПФ, чиято дейност е регламентирана с Правилник на докторантско училище в 

Педагогически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”.  
  

 Студентите от докторска програма „Управление на образованието“ имат достъп 

до 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 докторска програма „Управление 

на образованието“ имат достъп до общо 69 компютъра. Материалната база е достатъчна 

в количествено отношение, като непрекъснато повишава своите количествени и 

качествени параметри.  

Осигурен е безплатен достъп за студенти, докторанти, преподаватели и 

служители на ПФ до безжичен интернет.  

  

Към настоящия момент на докторантите 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;  

file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Правилник%20ДУ%20ПУ.pdf
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Правилник%20ДУ%20ПУ.pdf
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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. Осигурен е достъп на докторантите до съответни научни издания и бази 

данни. 

 

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 докторска програма „Управление на образованието“  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 

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 3. 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: 

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/
http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm
http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm
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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 4. 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 

 

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 

класическия им вид и/или на електронни носители), които отговарят на най-новото 

състояние на изследванията в областта.  

 
Таблица 5. 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. 

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
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/
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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.  

 

6.1.4. Висшето училище или научната организация стимулира 

научноизследователската дейност и творческата активност на докторантите, вкл. 

публикуването на техните резултати в реномирани международни издания 
 

 

Академичното и административно обслужване на студенти в ПФ се подпомага 

от публикувана и непрекъснато обновяване информация, съдържаща се в 

специализирания сайт на факултета. 

http://e-seminars.uni-plovdiv.bg/
https://sites.google.com/site/galintzokov
http://galintzokov.blogspot.com/
http://www.facebook.com/galin.tzokov
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/39/
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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 докторантите, за 

което свидетелстват традиционните студентски и докторантски научни форуми 

[Традиционни ежегодни студентски научни форуми ПФ 2013 - 2017г.].  

В периода 2013-2017 г. Докторантското училище дава възможност за развитие 

на активна научноизследователска дейност на докторантите в ПФ. В тази връзка са 

организирани и проведени научни конференции и обучителни семинари, описани по-

долу, а голяма част от изнесените доклади са публикувани в списание „Докторантски 

изследвания“: 

 
ТРАДИЦИОННИ ЕЖЕГОДНИ ДОКТОРАНТСКИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЯ 

      
1. Обучителен семинар, организиран от Докторантско училище към Педагогически факултет на 

ПУ 11-12 май 2017 г., Пампорово      

Дата на провеждане: 11-12 май 2017 г.     

      

2. Обучителен семинар, организиран от Докторантско училище към Педагогически факултет на 

ПУ, 27-29 май 2016 г., Пампорово         

Дата на провеждане: 27-29 май 2016 г.     

      

3. Научна докторантска конференция, организиран от Докторантско училище към Педагогически 

факултет на ПУ, 14-16 октомври 2015 г., Пампорово       

Дата на провеждане: 14-16 октомври 2015 г.     

Публикувани научни разработки в списание "Докторантски изследвания", бр.3 от 2016 г.- 10 статии

     

4. Научна докторантска конференция, организиран от Докторантско училище към Педагогически 

факултет на ПУ, 16-18 октомври 2014 г., гр. Банско       
Дата на провеждане:  16-18 октомври 2014 г.    

Публикувани научни разработки в списание "Докторантски изследвания", бр.1 от 2015 г. - 11 статии 

Публикувани научни разработки в списание "Докторантски изследвания", бр.2 от 2015 г. – 15 статии 

 

 Публикационната активност, участията в проекти, както и други форми на 

научна и обществена активност на докторантите от докторска програма „Управление на 

образованието“ са отразени в таблица 10 и 11. 

 
Таблица 10. Публикационна активност и участие в проекти на докторанти за периода 2013 – 2017 г. 

Име на 

докторанта 

Моно-

графии 

Ста- 

тии в 

страна-

та 

Статии 

в 

чужби-

на 

Сту-

дии 

Моно-

графии 

Учебни-

ци и уч. 

Помага-

ла 

Специализа-

ции 

Участие в 

конферен-

ции 

Учас-

тие в 

проек-

ти 

Александър 

Ангелов 

 2     1 4 5 

Вася 

Арсенова 

 6 2 2 2 3  6 4 

Донка 

Денизова 

 4      7  

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/262/
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/Студентски%20форум%202013-17.docx
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Елеонора 

Лилова 

 6 1    1 8 4 

Катерина 

Василева 

 3      8 1 

Маргарита 

Бозова 

 14     3 9  

Ясена 

Христова 

 7      6  

Владислава 

Митева 

 1        

Ваня 

Кастрева 

1 8      30 10 

Марияна 

Бизова 

 2  3    2  

ОБЩО 1 53 3 5 2 3 5 80 24 

 
Таблица 11. Други форми на научна и обществена активност 

 
 

Стандарт ESG 7. Управление на информацията  
 

 

Функционирането на Педагогическия факултет е 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 – свързана 

с докторантите за осигуряване на процеса на обучение и преподавателския състав, 

както и за поддържане и развитие на качеството на обучението и на образователния 

продукт. Информацията става достъпна чрез мрежата за електронно информационно 

УЧАСТИЯ В: ИМЕ НА ДОКТОРАНТА 

Общото събрание на Педагогически факултет Марияна Бизова 

Факултетен съвет 

 
Марияна Бизова 

Етична комисия 

 
Вася Арсенова 

Комисия по качеството 

 

Вася Арсенова, Елеонора Лилова 

Марияна Бизова 

Университетска комисия по оценяване и акредитация 
Марияна Бизова, Вася Арсенова, Донка 

Денизова 

Международна научна конференция 

 
Вася Арсенова 

Международна междууниверситетска Еразъм+ конференция Вася Арсенова 

Докторантска международна конференция в дом Витгенщайн във 

Виена 

 

Вася Арсенова 

Комисия “Иновативни училища” към МОН;  Член на комисията; 

гражданскки договор за консултант на МОН 
Александър Ангелов 

Член на работна група за създаване на образователна стратегия на 

община Пловдив 2017 - 2023 г. 
Александър Ангелов 

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
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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 

докторантите– номенклатури, учебни планове и програми, графици за изпитни, 

изпитни протоколи, докторантски досиета и др. Всяко досие в системата съдържа пълна 

информация за докторанта– лични данни, данни за обучението, дисциплините, оценки, 

статуси, такси, участие в международни програми, 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 учебни разписания, 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 

докторантите. Един от тях е Центърът по образователен мениджмънт, където се 

осигурява достъп до информация за обучението и реализацията на докторантите. 

[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 доктораните. 

 

 

 

7.1. Институциите имат изградена организация за управление на 

информацията, свързана с реализацията на обучението по професионалното 

направление от докторска програма Теория и управление на образованието   
 

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) [Докторски програми ].  

Учебната документация по професионалните направления се обсъжда 

периодично на катедрени и факултетски съвети. В резултат на обсъжданията регулярно 

https://www.uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/240/
https://uni-plovdiv.bg/pusi/login/
http://pfpu.bg/
https://careers.uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/304/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/255/
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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. 

Създадена е Факултетна система за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите на докторантите 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 докторантите е създадена електронна платформа, която служи за информация,  

В Педагогическия факултет функционира специализирана структура 

„ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ“. То служи и за получаване на  информация отнасяща 

се към съобщения за протичащото обучение. Структурата на Докторантското училище 

създава добри условия за подготовката на научноизследователската дейност на 

докторантите.  

Докторантското училище организира издаването на годишник „Докторантски 

изследвания“, в който се публикуват рецензирани научноизследователски разработки 

на докторантите от факултета 

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 групи във Фейсбук. 

Кариерно развитие на докторанти (зачислени, отчислени и защитили в периода 

2014г. – 2018г. и действащи докторанти с предстояща защита) от докторска програма 

„Теория и управление на образованието“ може да се проследи в Приложение №7.1.0 

Актуална информация за отчислените и защитили докторска програма „Теория и 

управление на образованието“, както и действащите докторанти е представена в 

Приложение №7.1. Сред реализираните докторанти има зам.министър на образованието 

и началник на РУО, председател на образователен синдикат, директорна НЦКПС към 

МОН, гл експерт към ЦРЧР и училищни директори. 

7.1.1. Периодично се обсъжда и огласява публично ефективността на 

резултатите, свързани с управлението на качеството на докторска програма 

Теория и управление на образованието 

 

 

- Развитие и успехи на докторантите от докторска програма Теория 

и управление на образованието 

 

Актуална информация за оценките от положените изпити, както и за цялостното 

академично състояние на докторантите, се въвежда, съхранява и е достъпна на хартиен 

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/docs/acreditation/2356/4658025851451638313.pdf
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носител (изпитни протоколи и индивидуално досие на всеки докторант) 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 

досиета. 

 Научните ръководители осъществяват контрол върху общото развитие на 

докторантите по специалности. Техният успех и тенденциите в развитието им, се 

обсъждат периодично на катедрени и факултетски заседания. 

 

- Докторантско удовлетворение от програмите: 

 

За докторантите периодично се организират научни конференции, както и срещи 

между техни представители и Деканското ръководство или част от академичния състав 

на факултета. На тези срещи се обсъждат различни теми, част от които са свързани с 

научноизследователската дейност на докторантите. Те имат възможност да посочат 

мнението си, да поставят въпроси, да изложат свои идеи, предложения и препоръки.  

 

- учебните ресурси и наличната подкрепа за докторантите: 

 

 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 ]. 

При обучението си в ПФ докторантите от докторантска програма Теория и 

управление на образованието 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 докторантите 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).  

https://uni-plovdiv.bg/pusi/login/
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/
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/
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На докторантите се предоставя 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 докторантите.  

Възможност за изява на научноизследователските търсения на докторантите от 

докторантска програма Теория и управление на образованието 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 докторантите от професионалното направление е посочена в 

стандарт 5 

 

 

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 на докторантите е обявяването на конкурсна сесия 2017 – 2018 г. от 

Фонд „Научни изследвания“. Управителният съвет на фонд Научни 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“. 

 

http://www.compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1770899373324821238.docx
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/1286/
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/integrationNPD/npd/sait%20klasirani%20proekti_1.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/integrationNPD/npd/sait%20klasirani%20proekti_1.pdf
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7.1.3. Поддържат се собствени информационни масиви за световните постижения 

на докторантите от докторантска програма Теория и управление на образованието 

В Педагогическия факултет има база данни за научните постижения в областта на 

различните специалности в професионалните направления и докторските програми. 

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 включително 

с колумбийския университет Ню Йорк, Бекстрийт колеж по образованието Приложение 

7.1.3. 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. В Педагогическия факултет чрез различни средства системно се 

оповестява информация за основните сфери на дейност: обучение; научни изследвания 

и постижения; управление, мобилност. Тази информация цели положителна представа 

за факултета, както и предизвикване на желение за делови контакти. 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/157/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/157/
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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8.1. Институциите публикуват ясна, точна, обективна, актуална и лесно 

достъпна информация за всички дейности, свързани с обучението на докторанти 

от професионално направление Теория и управление на образованието. 

 

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-

творческа дейност на докторантите от професионално направление Теория и 

управление на образованието. 

 

Информацията за дейността на Педагогически факултет при ПУ „П. 

Хилендарски“ е полезна, както за настоящите, така и за бъдещите докторанти. От нея 

са заинтересовани завършилите докторска програма  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 от обучението на 

докторантите от докторска програма Теория и управление на образованието. 

Ежегодно в ПФ се публикува информация относно кампанията за прием на 

кандидат докторанти. Актуална и пълна информация за правилника и документацията 

за докторантите и докторантското училище във факултета може да се проследи в сайта 

на факултета в под раздел докторантско училище https://uni-plovdiv.bg/pages/index/304/ 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/doctschool.pdf https://uni-

plovdiv.bg/pages/index/12/  

 Функциониращото в Педагогическия факултет „ДОКТОРАНТСКО 

УЧИЛИЩЕ“ е със специализирана структура. Тази структура създава условия и 

организира подготовката и научноизследователската дейност на докторантите.  

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; 

file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/PF%20Doklad%20standarti%20%202017.docx
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/304/
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/doctschool.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/12/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/12/
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 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 

Докторантското училище организира издаването на годишник „Докторантски 

изследвания“, в който се публикуват рецензирани научноизследователски разработки 

на докторантите от факултета.    

Научноизследователската дейност 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, 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. 

Научноизследователската активност на докторантите от докторска програма 

Теория и управление на образованието към Педагогическия факултет през периода 

2013 – 2017 година бележи много добри резултати, както е видно от Приожение №8 

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 и новостите в него. 

В подраздел „Развитие на академичния състав“ към Педагогическия факултет има 

достъпна и конкретна информация за образователна и научна степен „доктор“ [24]- за 

докторансткия стандарт. Информация свързана с правилника и документацията за 

докторантите и докторантското училище във факултета се открива  и на неговия сайта в под 

раздел  докторантско училище https://uni-plovdiv.bg/pages/index/304/ https://uni-

plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/doctschool.pdf https://uni-plovdiv.bg/pages/index/12/   

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 докторантите. На университетския сайт са публикувани 

процедури и срокове за административно обслужване на кандидат докторантите:  

• Условия за кандидатстване в докторска програма; 

• Издаване и получаване на документи,  

• Изпитни процедури  

• Вътрешни учебни процедури  

• Изпълнение на докторантските задължения по учебен план и др. 

По време на обучението си докторантите от докторска програма Теория и 

управление на образованието имат възможност да проверяват оценките си от проведени 

изпити чрез наличната информация в докторантското училище. 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/20245106751431803897.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/304/
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/doctschool.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/pedagogy/doctschool.pdf
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/12/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1177/
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В учебния процес на ПФ активно се използват технически средства и модерни 

информационни и комуникационни технологии, посредством тези технологии 

докторантите от  докторска програма Теория и управление на образованието откриват 

полезна за тях информация. 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 докторантите се публикуват на сайта на 

факултета . 

 

8.1.3. Периодично се обявяват условията за обучение, квалификационните 

форми и перспективите за професионална реализация в докторска програма 

Управление на образованието 

Информация за обучението в докторска програма Управление на образованието 

може да се намери в специализирания сайт на ПФ, който дава такава и за останалите 

докторските програми, по които ПФ е акредитиран. Постоянно се обновява учебната 

среда, в полза на докторантите, за което се уведомява обществеността. Периодично на 

сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“ както и в масмедиите се оповестява информация за 

провеждането на конкурси по определени докторски програми в Педагогическия 

факултет. 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.  

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. [74] ДКПРПС стартира съвместно 

обучение на учители с два американски университета – Колумбийския университет и 

Банк Стрийт Колидж ъф Едюкейшън. 

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 с участието и на докторанти от 

http://pdu.uni-plovdiv.bg/
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докторска програма Управление на образованието за дискутиране на важни теми 

относно подготовката на специалисти за същността на педагогическата работа. 

Съвместно с директори и базови учители, част от който са докторанти, се организира 

кръгла маса за обсъждане на Новия закон за предучилищно и училищно образование. 

От значение за докторантите от докторска програма Управление на образованието, 

които желаят да работят за позитивна промяна в образователната система и обществото 

е срещата по програма „Заедно в час“. Те 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“. Получаването на обратна връзка от работодателите, чрез 

анкетиране изпълнява ролята на катализатор за подобряване качеството на 

предлаганото теоретично и практическо обучение на докторантите. Периодично ПФ 

осъществява проучване на мнението на работодателите относно теоретичната и 

практическа подготовка на студентите и докторантите. [46] 

 
 

8.1.4. Популяризиране на научната продукция и творческите изяви на 

докторанти от докторска програма Управление на образованието 

Новини за учебни, научни, творчески 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.  

Също така, в ПФ има сключени договори за международно партньорство и 

мобилност с университети от други страни, което е видно от научноизследователската 

работа на докторантите по проекти и други форми на научна и обществена активност.  
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8.1.5. Оповестяване на условията за мобилност на докторанти и преподаватели.  

 

Педагогическият факултет при ПУ активно насърчава транснационалната 

мобилност на студенти и докторанти в рамките на програмата „Еразъм+“. На 

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. 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 
 

 

9.1. Регулярен мониторинг, (преглед) и актуализиране на докторантските 

програми, съобразно еволюцията на научните знания, изследвания и технологии 

ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогическият факултет и катедра Педагогика и 

управление на образованието осъществяват регулярен мониторинг и своевременно 
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осъвременяване в съответствие със съвременните научни постижения на докторските 

програми, които администрират. 

9.1.1. ВУ (научната организация) осигурява редовен мониторинг, периодичен 

преглед и своевременно осъвременяване на докторантските програми. 

 

Основните фактори, които обуславят качеството на образованието и 

успеваемостта на докторските програми, са: 

 правилният подбор на кандидат-докторантите по докторските програми; 

 високата квалификация на научно-преподавателския състав, участващ в 

процеса на обучение на докторантите; 

 създадената стройна организация и управление на учебната дейност; 

 използването на високоефективни съвременни методи и средства за 

обучение, в т.ч.:  използване на мултимедия и актуални компютърни технологии, работа 

в екип и др.; 

 осигуреност с необходимата материално-техническа база и 

информационна база, в т.ч. със съвременна компютърна база, непрекъснат достъп до 

интернет, осигурен достъп до научна литература и онлайн базирани информационни 

източници с изследвания на водещи специалисти в научната област; 

 осигуряването на експертна и финансова подкрепа на изследователската 

дейност на докторантите, на условия за популяризирането на техните научни резултати; 

 поддържане на контакти с потребителите, проучване на тяхното мнение и 

изисквания относно качеството на подготвяните специалисти; 

 проучване на мнението на обучаваните и вече реализираните докторанти 

относно качеството на подготовката в докторската програма и необходимите промени в 

нея. 

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. 

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. 

- Докторските програми, които да станат елемент от образователния профил на 

една или друга катедра, факултет или на университета като цяло, са предмет на анализ 

при всяка процедура за програмна акредитация или във връзка с обсъждането на 

стратегията за развитие на професионалните направления. Въпрос на внимателен 

анализ е и подборът на конкретни докторантски проекти, които да имат оригинална 

тематика, достижими цели и безспорни теоретични и/или приложни приноси за 

развитието на професионалното направление и на научната област в регионален, 

национален и международен контекст. 
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- Подборът на кандидат-докторантите по докторските програми се анализира 

във връзка с ежегодното обсъждане на предложенията на катедрите за обявяване на 

кандидат-докторантски конкурси, както и на профила на обявените докторантски 

проекти. Изискванията към нивото на предварителната подготовка на докторантите се 

конкретизират в разработвания за тази цел Въпросник за кандидат-докторанти по 

докторската програма, който се прецизира и актуализира за всяка следваща кандидат-

докторантска кампания. След провеждането на кандидат-докторантските изпити по 

специалността тези проблеми се разглеждат и във връзка с обсъждането на докладите 

на комисиите за кандидат-докторантските изпити по специалността. Експертното 

мнение на членовете на тези комисии се взема предвид при подготовката на следващите 

кандидат-докторантски изпити. 
- ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогическият факултет и катедра Педагогика и 

управление на образованието имат последователна политика за разкриване на проекти 

за докторски програми по научни специалности, по които разполагат с авторитетни и 

опитни хабилитирани специалисти и по които са в състояние да осигурят адекватна 

образователна и научноизследователска академична среда. 

Научното ръководство на докторант се възлага на даден преподавател след 

компетентно обсъждане в научния колегиум в катедрата и на ФС. За научен 

ръководител се избира преподавател с безспорни приноси в проблематиката на 

докторантския проект. Дейността на научните ръководители се наблюдава и контролира 

перманентно. Освен отговорното отношение към подготовката на докторанта се взема 

предвид и качеството на разработваната учебна документация (индивидуален план на 

докторанта, учебни програми). Учебните програми по дисциплините от Общия учебен 

план на докторската програма и от индивидуалните планове на докторантите се 

обсъждат и приемат след обсъждане от КС. Те се актуализират перманентно основно по 

следните причини: във връзка с адаптирането им към тематиката на конкретния 

докторантски проект, във връзка с промяната на академичните стандарти; с цел 

актуализиране на формите за самостоятелна докторантска работа; с цел актуализиране 

на препоръчваната литература и привеждането й в съответствие с най-новите 

достижения в предметната област. 

- 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 

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
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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 

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. 

 Създаване на нова образователна среда за студенти и преподаватели от ПФ 

 Видео от откриването на залата за уебинари и онлайн-хоспитирания 

 Линк към системата за уебинар и онлайн-хоспитиране 

 Обобщени данни за осигуреността на Педагогически факултет и неговите 

лаборатории с апаратура за качествено обучение и научноизследователска 

дейност 

Според Правилника на ПУ за прилагане на Закон за развитието на академичния 

състав в Република България обучението на докторантите включва следните дейности:  

1.  научноизследователска (художественотворческа) дейност;  

2.  посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско 

ниво);  

3.  преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми;  

4.  изпити за докторантски минимум;  

5.  защита на дисертационен труд.  

Разпределението по видове дейности за срока на обучението се извършва на 

базата на приетия индивидуален учебен план за работа на докторанта.  

Организирането на ефективен процес на обучение чрез прилагате на актуална 

методология и чрез оптимално съчетаване на колективни, групови и индивидуални 

форми също е предмет на системен мониторинг. 

Колективните форми на работа са удобен и ефикасен начин за консолидиране на 

докторантската общност, за споделяне на добри образователски и изследователски 

практики и изграждане на интердисциплинарни творчески колективи, за бързо и 

възможно най-обективно проучване на специфичните проблеми в ОНС „доктор“. 

Едновременно с това не се нарушава съвременният образователен тренд, свързан с 

индивидуализацията на образователния процес. 

Научноизследователската дейност на докторантите, нейното качество и 

системност се наблюдават както чрез процедурата за тримесечно отчитане и ежегодно 

атестиране, така и чрез процедурите за отчитане на НИД и ХТД на обучаващата катедра 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/867/
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2016/vestnik_br_7-2016-endEnd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6HatOqI-Izk
http://e-seminars.uni-plovdiv.bg/
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2282/2325/2394/4921905961136573824.docx
http://compass-ok.com/docs/acreditation/2282/2325/2394/4921905961136573824.docx
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/стандарт%209/standart%209/Правилник%20за%20прилагане%20на%20Закон%20за%20развитието%20на%20академичния%20състав%20в%20Република%20България.pdf
file:///E:/dokt%20UO/ТУО/dokt%20UO/стандарт%209/standart%209/Правилник%20за%20прилагане%20на%20Закон%20за%20развитието%20на%20академичния%20състав%20в%20Република%20България.pdf
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и на нейните членове. Важен елемент от наблюдението е и отчитането на научните 

проекти, по които работят членовете на катедрата. 

Разработени са Правила за обучение на докторанти [Правилник докторанти, 

210]. 

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].  

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. 

В Педагогическия факултет функционира специализирана структура 

„ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ“. Тази структура създава условия и организира 

подготовката и научноизследователската дейност на докторантите. През отчетния 

период са проведени четири научни форума за докторанти и са организирани секции за 

докторанти в ежегодните студентски научни форуми. Студентски научни форуми 2013-

2016 г., /Галерия от снимки от студентките научни форуми/ 
Докторантското училище организира издаването на годишник „Докторантски 

изследвания“, в който се публикуват рецензирани научноизследователски разработки на 

докторантите от факултета. 

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. 

 

9.1.2 ВУ (научната организация) осигурява процедури и практики при 

планирането и изпълнението на дейностите по повишаване на ефективността на 

докторантските програми. 

 

Процесът на периодичното анализиране и обновяване на действащата 

документация свързана с приема и обучението на докторантите се благоприятства от: 

- Изградените структури по осигуряване на качеството на образованието, 

съобразно действащата в ПУ „Паисий Хилендарски“ Система за осигуряване, 

поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт.; 

- Дейността на Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ като 

специализирано звено от администрацията на Университета подчинено пряко на 

Ректора. Към него има изградена автоматизираната система за управление на 

http://compass-ok.com/docs/acreditation/2356/1421597194273376455.pdf
file:///E:/Vladimira.Angelova/Desktop/СТАНДАРТ%209/self_assessment_report_2282_62_13_05_2017.htm%23hr_210
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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
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процедури за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ на сайта 

http://procedures.uni-plovdiv.bg/ 

- Дейността на Докторанското училище към ПФ; 

В резултат на ежегодно анализиране и обсъждане на обучението на 

докторантите в катедрите, Факултетския съвет и Комисията по качеството на 

образованието се обновява действащата документация в случай на: 

- При промяна в законовите документи за обучението и подготовката на 

докторанти; 

- Разработване на нови вътрешнонормативни документи отнасящи се до 

обучението и приема на докторанти в университета; 

- Актуализиране на учебната документация за обучение на докторанти; 

- Актуализиране на конспектите за конкурсните изпити за прием на докторанти. 

Всеки разработен, променен или актуализиран документ се приема на 

съответното ниво – Катедрен съвет, Факултетски съвет, Академичен съвет на 

университета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарт ESG 10. ТЕКУЩ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕН 

ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИТЕ 
 

ПФ с всичките си налични ресурси гарантира непрекъснатото проследяване на 

качеството на обучение и го разглежда като константен процес, който не завършва с 

обратна връзка навън или доклад, или с проследяване на процеса в рамките на 

институцията.  

Това е изпълнимо в съответствие със стандарт 10  от ЕSG – част 1 /1-10/ 
„Институциите извършват планирани дейности за самооценяване и външни оценки на 

всички учебни програми по професионалното направление“.  

http://procedures.uni-plovdiv.bg/
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Методиките за констатиране на качеството на обучение приемат различни форми и 

се съсредоточават на различни организационни нива (като институция, факултет, 

академична специалност, учебна програма и следдипломен мониторинг), както е заложено 

в нормативната рамка. Цикличното външно оценяване на качеството в ПФ проверява 

ефективността на вътрешното осигуряване и предлага нови перспективи. По този начин 

факултетът уверява обществеността в своето качество и служи за гарант, както и 

проследява модерните тенденции в обучението, с цел да гарантира висок стандарт. 

10.1. ВУ осъществява планирани дейности за самооценяване и външни оценки на 

докторските програми. 

ПФ при ПУ осигурява планирани дейности за самооценка и външни оценки на 

докторските програми. Осъществяват се процедури по вътрешен одит включително и 

по отношение на докторската програма. Последние проведен от УКК е през юни 2017 г. 

Документацията, свързана със самооценката на докторските програми 

преминава през няколко нива: разработване на доклад-самооценка от избрана от ФС 

комисия. Обсъждане на доклада и съпътната документация на КС и ФС. Обсъждане на 

документацията от университетската комисия по акредитацията със задължително 

рецензиране. Утвърждаване на документацията от АС. 

 

10.1.1. ВУ (научната организация) циклично преминава през външно осигуряване 

на качеството, вкл. и на докторските програми в съответствие с ESG 

 

ПФ при ПУ циклично преминава през процедури по външно и вътрешно 

оценяване на качеството, което е повод за перманентен мониторинг, анализ и 

изпълнение на дейности за решаване на констатираните проблеми и за оптимизиране на 

параметрите на образователния процес в изпълнен$ие на програмите от мерки за 

изпълнение на задължителните препоръки на постоянните комисии и Акредитационния 

съвет на НАОА. 

Разработената и приложена е 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.  

 

През периода 2012-2017г. ПУ и ПФ преминаха успешно през следните 

процедури за външно осигуряване на качеството. 

Постоянната комисия по педагогически науки след дискусии по докладите на 

експертната група утвърдена от Акредитационния съвет на НАОА (протокол № 12 , 

06.06.2012), гласува на 17.12.2012г. (протокол № 7) съгласно критериите на НАОА и 

десетобалната система, включваща оценки от 0 до 10:00 в съответствие с чл. 79 (1)  на 

Закона за висшето образование. 

След обобщаване на резултатите от гласуването Постоянната комисия по 

педагогически науки взима следните решения: 

1 Дава програмна акредитация по направление  1.1.  „Теория и управление 

на образованието“ в ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, за ОКС „магистър“ „ 

Образователен мениджмънт“на основание  оценка 9,40 (девет цяло и четиридесет 

стотни). 

2. Дава програмна акредитация на обучението по ОНС „доктор“ по 

докторска програма „Управление на образованието“ от  професионално 

направление  1.1.  „Теория и управление на образованието“ направление   и 

област на висшето образование 1. Педагогика на Пловдивския университет 
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„Паисий Хилендарски“ на основание оценка 9,22 (девет цяло и двадесет и две 

стотни)съгласно чл.80 от ЗВО. 

Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ годинив съответствие с чл. 79(4) 

т. 1 от ЗВО. 

3. Утвърждава доклада на ПК на САНК относно следакредитационното 

наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и 

поддържане качеството на обучението и на академичния състава в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. 

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 образователната 

среда. За тази цел пълноценно се използват различни възможности – постъпващите 

данни от изградения Информационен център към ПУ „Паисий Хилендарски” [2]; 

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 образователната 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. Показателен в това отношение е фактът че професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието на Пловдивския университет 

заеме първо място во рейтинговата система за 2016 година. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Образователната дейност на докторантите в докторската програма по 

Управление на образованието се осъществява в пълно съответствие с нормативната 

рамка, която е заложена в законите и подзаконовите нормативни документи в Република 

България и конкретизирана в нормативните документи на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Педагогическият факултет и катедра Педагогика и управление на образованието 

разполага с необходимия академичен състав и потенциал, за да осъществява качествено 

обучение на докторанти в областта на докторската програма. 

Образователната и научноизследователската дейност на докторантите в 

Педагогическия факултет, както и популяризирането на научните им постижения, 

свързани с дисертационните им трудове, са материално и финансово осигурени. 

Компютърната и информационната обезпеченост на обучението и 

научноизследователската им дейност е достатъчна и е в съответствие със спецификата 

на докторската програма. 
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В ПФ е изградена стройна система за контрол на качеството на обучение за 

оценяване знанията, уменията, компетентностите на докторанта. 

Катедра Педагогика и управление на образованието има информация за 

особеностите на конкурентната среда и за условията и тенденциите на развитие на 

пазара на труда за специалистите в областта на докторската програма по. Управление 

на образованието Това позволява адекватно разполагане на тази програма в 

конкурентната среда.  Предлаганата докторска програма е конкурентна в рамките на 

България и има своя регионална специфика. Към докторската програма по Управление 

на образованието има интерес от страна на обучаеми и потребители на кадри.  

Разширяването на диапазона от предлагани докторски програми и форми на 

обучение, увеличаването на броя на хабилитираните преподаватели във факултетите 

предполагат повишаване на конкуренцията между университетите, факултетите и 

катедрите. Същевременно с разширяването на достъпа до информация и 

популяризирането на конкурсите за докторанти, с обвързването на придобитите научни 

степени с диференцирано заплащане и кариерно развитие не само във висшето 

образование, а и в по-ниските образователни степени, вероятно ще се засили интересът 

към обявяването и реализирането на обучение в ОНС  “доктор” в докторска програма 

Управление на образованието 
 

 

 

 
 

 


