ОТЧЕТ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО
на ФНПП, СУ „Кл.Охридски“ за периода ноември 2011 – март 2013

Уважаеми членове на Общото събрание,
В изпълнение на разпоредбите на ЗВО и Правилника за устройството и дейността на СУ
ви представяме междинен отчет за дейността на факултета през този период.
Усилията на Деканското ръководство са насочени към изпълнение на приоритетни цели
реализирането на основни дейности, които отчетно-изборното Общо събрание на факултета обсъди и прие през ноември 2012 г. Смятаме, че представените отчети и актуалната
информация ще дадат повод за една съдържателна и конструктивна дискусия, която ще
осигури законовото право на ОС като орган за управление да осъществява своите управленски функции.
1. ДЕЙНОСТ В ОКС “БАКАЛАВЪР“
Приемът на студенти се осъществява в рамките на планираните бройки, с изключение на специалност ИИ, където имаше отлив, но има предприети мерки за решаване на
проблема. Изпълнява се заявката и се следва политика за увеличаване броя на студентите.
Данни за приети студенти за учебната 2012/2013 г.
РО
ЗО
Общо

ИИ

Логопедия

Музика

НУПЧЕ

ПМХК

ПНУП

ПУПЧЕ

Соц.
п-ка

Спец.
п-ка

ФВС

22
22

51
51

43
43

64
64

33
33

65
27
92

54
54

57
21
78

37
20
57

34
34

Факултетната учебна комисия е създадена и работи от началото на мандата. Комисията оказва методическа помощ и има основно експертни функции. Основната й роля е
свързана с разглеждане и коригиране на учебните планове и програми преди да постъпят
за обсъждане и приемане от ФС. За първи път през този мандат комисията следейки
учебните планове и програми подпомага учебния процес. Последно актуализираните
учебни планове са приети от ФС с Протокол №1 от 22.01.2013 г. и с Протокол 5 от
27.02.2013 г. от АС.
Обсъждане и приемане на нови учебни планове и програми по стандарта за СУ в
рамките на календарната 2013 г. По новия стандарт са учебните планове на ОКС „Бакалавър“, специалности ФВС, ИИ и ОКС „Магистър“, специалност „Музика“.
Акредитацията по направление 1.2. „Педагогика“ е в етап на изчакване на оценката
на НАОА. Експертната група посети ФНПП и ФП в периода 22.01.2013-24.01.2013 г. и
обсъди с деканските ръководства въпроси, свързани с осигуреността на хабилитирани
преподаватели, качеството на учебния процес и преподавателската дейност. Разгледана
бе и учебната документация (учебни планове, квалификационни характеристики и учебни програми за отделните ОКС).

В ход е и акредитацията по направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“
Доклада-самооценка на седемте факултета е внесен в НАОА в срок с комплект документи. Очаква се посещение на експертната група през есента.
Планирането на разписите на учебните занятия се осъществява със специализиран
софтуер „Мимоза“, купен за нуждите на факултета от финландска софтуерна фирма. С
въвеждането на новата програма се постигна по-добро и ефективно разпределение на залите и представяне на разписите по специалности, преподаватели и зали на страницата в
Интернет на ФНПП.
За усъвършенстване на условията, при които протича обучението на ОКС „Бакалавър“ се търсят решения за ограничаване на хоноруваните преподаватели чрез попълноценно използване потенциала на колегията от ФНПП. Приемат се мерки за решаване на проблема с индивидуалното обучение и големия брой хонорувани преподаватели.
Привличането на чуждестранни студенти в магистърските програми на английски
език е голям успех на Факултета и особено на Катедра „Специална педагогика“. Освен
гръцките студенти от тази учебна година се обучават и студенти от Турция.
Увеличава се броят на студентите в платено обучение – магистър НУП, ПУП, Специална педагогика.
Работи се за системно проучване на реализацията на студентите, завършили различни специалности на ФНПП. Изготвена е анкетна карта, чрез която да се следи професионалната реализация на завършващите студенти.
Провеждат се периодични официални срещи на деканското ръководство със студенти от първи курс. Работи се и със студентите в неофициални форми.
Първи студентски научен форум – 2012 г.
Нова и успешна форма на взаимодействие между преподаватели и студенти
Международно сътрудничество и обмен на студенти по Еразъм
Студентска мобилност се осъществява и в рамките на докторантските училища и
летни школи, организирани от СУ. Основни принципи в действието на тези училища са
интердисциплинарният подход и стимулиране на студентската мобилност чрез участия в
научни форуми, финансиране на средносрочни (до 1 месец) изследователски проекти в
страната и чужбина, свързани с дисертационните трудове.
Администрацията в Деканата, отдел „Студенти” и по специалности. Като цяло, нашата администрация работи отговорно, коректно, съвестно и често пъти проявява инициативност при изпълнение на задълженията си.
Трябва да се работи по-задълбочено по създаване на политики за задържане на
добрите студенти и за тяхното насочване към докторантури. Политиките да бъдат обвързани и с въвеждане на нормативна уредба за тюторството.
Търсене на възможности за разширяване на следдипломното обучение и въвеждане
на следдокторантско обучение.
Създаване на магистърски програми с преподаване на чужд език и обявяване на
лекционни курсове на чужд език за студентите, участващи в програми за мобилност.
Подкрепа на младите преподаватели в научното и кариерното им развитие.

2. МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ, ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ И СЪСТОЯНИЕ
НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА
2.1.

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ
ПРОГРАМИ
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012г.

Направените анализи показаха една сравнително стабилна тенденция по посока търсенето на бакалавърските и особено на магистърските програми. Данните за основните характеристики на кандидатстудентската съвкупност от КСК в последните години, както
увеличеният брой студенти от факултета, избиращи магистърски програми в него въпреки изменените условия за кандидатстване в други ВУЗ или факултети на университета,
ни дават основание да считаме, че сме на прав път. Усилията, насочени към утвърждаването на факултета освен в страната, но и в чужбина, доведе до относителна стабилност
на кандидатстващите чуждестранни студенти за степен бакалавър и увеличена бройка за
степен магистър, особено след предлагането на нови и по-атрактивни магистърски програми. През последните пет години благодарение на усилията ни, както и на редица наши
колеги се реализираха магистърски програми на английски език, които точно в условията
на финансова криза донесоха големи приходи на ФНПП и на Университета.
2.1.1. КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”
Магистърска програма
1. Предучилищна педагогика (завършили др.
специалности - І гр.)
2. Предучилищна педагогика (завършили др.
специалности - ІІ гр.)
3. Предучилищна педагогика (завършили др.
специалности - ІІІ гр.)
4. Предучилищна педагогика (завършили др.
специалности - ІV гр.)
5. ПМХК
6. Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
7. Предучилищна педагогика (завършили др.
специалности)
прием уч.2010/2011г.
8. Предучилищна педагогика (завършили др.
специалности)

Брой студенти
Държавна
Платено
поръчка
обучение

Зимен семестър

Летен семестър

20

4620.47лв.

8475.24лв.

20

4664.64лв.

8519.41лв.

21

4917.09лв.

9068.48лв.

21

4917.09лв.

9068.48лв.

3

2

-42.18лв.

-365.89лв.

7

10

1087.15лв.

3522.95лв.

26

16 905.16лв.

22 819.91лв.

27

6958.10лв.

13 954.13лв.

прием уч.2010/2011г.
9. Предучилищна педагогика (завършили др.
специалности)
прием уч.2010/2011г.
10. Предучилищна педагогика (завършили др
. специалности)
Прием уч.2010/2011г.
11. ПНУП след професионален бакалавър
прием уч.2009/2010г.

27

17 291.26лв.

23 509.99лв.

24

13 330.57лв.

19 738.68лв.

30

33 498.34лв.

2.1.2. КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
Магистърска програма
1. Начална училищна
педагогика (за завърш.
др. специалности - І
гр.)
2. Начална училищна
педагогика (за завърш.
др. специалности ІІ гр.)
3. Начална училищна
педагогика (за завърш.
др. специалности ІІІ
гр.)
4. Предучилищна и
начална училищна педагогика
5. РЧО

Брой студенти
Държавна
Платено
поръчка
обучение

14

6. Предучилищна и
начална училищна педагогика - след
проф.бакалавър
2010/2011 уч.година
7. Начална училищна
педагогика прием уч.
2010/2011г.

Зимен семестър

Летен семестър

23

4666.30лв.

8933.21лв.

23

4596.35лв.

8863.26лв.

24

4886.58лв.

9447.40лв.

20

4714.20лв.

7915.82лв.

6

1303.92лв.

730.94лв.

22

10 846.47лв.

14 659.59лв.

45

23 088.76лв.

34 097.69лв.

2.1.3. КАТЕДРА „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”
Магистърска програма
1. Консултиране и социално- педагогическа помощ за семейства ЗО
2. Консултиране и социално- педагогическа помощ за семейства РО
3. Мениджмънт на социално- педагогическите дейности РО
4. Мениджмънт на социално- педаго-

Брой студенти
Държавна Платено
поръчка обучение
5

2

6
8

5

Зимен семестър

Летен семестър

-795.74лв.

-2021.26лв.

-2381.55лв.

-4776.50лв.

-561.74лв.

-1576.72лв.

гическите дейности ЗО
5. Социално- пробационна дейност с
правонарушители
6. Социално- пробационна дейност с
правонарушители2010/2011уч.година

5

7

428.49лв.

823.97лв.

9

3

465.61лв.

82.37лв.

8

2

-1035.83лв.

2.1.4.КАТЕДРА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ”
Магистърска програма

Брой студенти
Държавна
Платено
поръчка
обучение

Зимен семестър

Летен семестър

7

245.66лв.

1498.26лв.

4

- 386.01лв.

- 1066.15лв.

12

1530.18лв.

3471.95лв.

10

2

- 266.68лв.

- 798.91лв.

10

4
/българи/
8
/чужденци/

39 519.43лв.
3 семестър

4

-111.50лв.

- 798.91лв.

3

- 1406.11лв.

- 2343.26лв.

3

- 118.73лв.

50.87лв.

1
/българи/
3
/чужденци

10 684.89.

236

496 652.18лв.

1 004 891.84лв.

33
4

8 389.65лв.
- 1409.65лв.

30 759.20лв.
- 2475.80лв.

3

- 314.00лв.

- 270.15лв.

1.Специална педагогика
ЗО
2. Специална педагогика
РО
3.Логопедия РО
4. Комуникативни нарушения на развитието
ЗО
5. Комуникативни нарушения на развитието
ЗО прием
2010/2011уч.г. 3 семестъра
6.Комуникативни нарушения на развитието РО
7. Ерготерапия за деца и
възрастни с нарушения
РО
8.Педагогика на зрително затруднени
9. Подготовка на ресурсни учители за ученици със
спец.потребности /
прием уч.2010/2011г.
10.Специална педагогика на английски език .

10

1 телк

11.Логопедия ЗО
12.Семейна терапия
13.Кинезитерапия РО и
ЗО

2.1.5. КАТЕДРА „МУЗИКА”
Магистърска програма
1. Музикални и мултимедийни технологииЗО

Брой студенти
Държавна Платено
поръчка
обучение
17

Зимен семестър

Летен семестър

1399.91лв.

3 194.22лв.

2. Музикални и компютърни
технологииРО
3.Музикални и мултимедийни технологииЗО прием
2010|/2011
4. Музикална педагогика

2

7

6

-110.62лв..

13

4911.21лв.

17

5846.97лв.

- 1 642.80лв.

7859.26лв.

2.1.6. КАТЕДРА „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
Магистърска програма
1. Семиотика и педагогика на
изобразителното изкуство РО

Брой студенти
Държавна
Платено
поръчка
обучение
10

3

Зимен семестър

Летен семестър

- 1320.28лв.

- 2598.15лв.

Не бих искал да пропускам и успехите на факултета в рамките на следдипломната
квалификация – увеличения брой специалисти, кандидатстващи в повече от 18 конкретни
програми, свързани с отделните специалности за периода 2011-2013 г. с продължителност от краткосрочни до 12 месеца с обща стойност на постъпилите средства – над 180
546 лв.
2.1.7. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СДК КУРСОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 2011-2013г.
Година
2011
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
03-05.2011
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012
03-05.2012
2012
2012
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014

СДК
Предучилищно образование в мултикултурна среда
/проект/
Предучилищна педагогика
Ранночуждоезиково обучение по англ.език
ПДИН
Ресурсни учители за работа с деца със СОП
Начална училищна педагогика
Слухово -речева рехабилитация
Тонрежисура и виртуални студийни технологии
ПДИН
Предучилищна педагогика
Начална училищна педагогика
Артерапевтична социално-педагогическа работа при
емоционално-поведенчески модели
Тонрежисура и виртуални студийни технологии
Музика /2 индивидуални СДК – Молдова/
Тонрежисура и виртуални студийни технологии
Ранночуждоезиково обучение по англ.език
Начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика
ПДИН

Приход
8 600.23
13 000.00
12 000.00
14 400.00
5 600.00
10 800.00
4 680.00
4536.00
8 800.00
14 000.00
18 000.00
6 400.00
2 520.00
950.00
4 860.00
15 000.00
18 000.00
12 000.00
6 400.00
180 546.23

2.2.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

По отношение на финансовата дейност на факултета, съобразно отчетите за финансовите
2011 и 2012 г., ФНПП запазва своите водещи позиции във финансовата си политика, като
с редица свои действия допринесе както за повишаване финансовото и материалното
осигуряване на преподавателите и служителите, така и за стабилизацията на университета като цяло въпреки намаляващата през последните години държавна субсидия. Неоспорим факт е, че и за последните две години ФНПП е на първо място в Софийския
университет “Св. Климент Охридски” по приходи в общо университетската партида.
За реализирането на финансовите цели бе предприет иновативен, предприемачески
подход към управлението на ФНПП, като тези цели станаха реални възможности след
отчитане желанията на представителите на отделните катедри и администрация. Постигането и поддържането на изключително добрите резултати търсим както в приемствеността, така и по отношение на разнообразието на финансовите елементи на системата:
1. Чрез външни източници – увеличаване на субсидията, целево субсидиране,
платено обучение в ОКС “Бакалавър“ и ОКС „Магистър”, привличане на спонсори и др.
2. Чрез разкриване на вътрешни резерви, а именно чрез прецизиране на видовете
разходи и оптимизирането на всеки вид основен разход, елемент на издръжката.
3. Чрез използване на изградената система за прозрачност и контрол върху дейността на равнище факултет и университет. Разработени са множество системи и
процедури, които осигуряват прозрачност в дейностите – предварителен, текущ и последващ контрол и добро стопанисване на имуществото.
Ето защо, друг неоспорим факт е, че за последните две години, благодарение на
собствени средства, са увеличени възнагражденията на преподавателите и служителите с
49,90 % спрямо изплатения фонд “Работна заплата”, а от собствени средства увеличението сумарно е – 68,05 %. ФНПП е единственият факултет в СУ потърсил формула и изплащал наднормени часове, съобразно аудиторната заетост на преподавателите. Също така, трябва да се подчертае, че възнагражденията свързани с ОКС “Магистър” годишно
стигат до 39,00 % от изплатения фонд “работна заплата”.
По установените процедури за междуфакултетско финансиране, факултетите, които отчисляват от субсидията и от собствените си приходи повече, отколкото получават
обратно в бюджета си по реда на компенсиране на дефицита през предходната календарна година, могат да използват през текущата 5 процента от разликата (отчислени –
върнати) за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения на преподавателите
по ред, определен от факултетния съвет.
Средствата се планират в началото на годината в бюджетите на факултетите по реда на предоставяне на трансфери.
През 2013 г. това са 10 от 16-те факултета, на които се предоставят 282 734 лв. по
установените в Правилника правила.

СПРАВКА ЗА МЕЖДУФАКУЛТЕТСКО ФИНАНСИРАНЕ

ФАКУЛТЕТИ

ФМИ
ЮФ
ФНПП
ФФ
ФЖМК
Медицински факултет
ИФ
Стопански факултет
БФ
ФП
ГГФ
Богословски факултет
ФКНФ
ФСлФ
ФХФ
ФзФ
ОБЩО:

2.3.

отчисления от
отчисления от
субсидията
собствените
субсидия за съгласно ПРУБ
собствени
приходи
издръжка на
на СУ за
приходи съгласно ЗВО и
обучението издръжка на
всичко
ПРУБ за ОУП,
2012 г.
департаменти
ДСпорт и
и обслужващи
Студ.съвет
звена
3 720 775 лв. -499 213 лв. 1 916 472 лв.
-868 084 лв.
2 609 237 лв. -365 350 лв. 2 041 588 лв.
-967 055 лв.
1 304 111 лв. -175 572 лв. 2 283 632 лв.
-773 431 лв.
2 829 079 лв. -396 826 лв. 2 179 588 лв. -1 021 847 лв.
1 038 406 лв. -144 310 лв.
747 966 лв.
-359 791 лв.
1 456 314 лв. -199 064 лв.
700 041 лв.
-297 037 лв.
1 490 172 лв. -206 888 лв.
745 386 лв.
-361 354 лв.
585 810 лв.
-81 393 лв. 1 042 612 лв.
-403 332 лв.
1 944 174 лв. -268 749 лв. 1 125 202 лв.
-504 873 лв.
601 337 лв.
-82 197 лв.
451 277 лв.
-192 371 лв.
1 410 428 лв. -198 985 лв.
840 200 лв.
-402 776 лв.
351 372 лв.
-48 565 лв.
168 656 лв.
-82 298 лв.
2 281 081 лв. -304 754 лв. 1 523 048 лв.
-643 116 лв.
1 381 218 лв. -188 662 лв.
851 989 лв.
-365 013 лв.
939 437 лв. -128 482 лв.
385 865 лв.
-174 792 лв.
893 659 лв. -119 536 лв.
471 778 лв.
-208 248 лв.
24 836 610 лв. -3 408 545 лв. 17 475 299 лв. -7 625 420 лв.

ОБЩИ
ОТЧИСЛЕНИЯ
ОТ ФАКУЛТЕТА
(субсидия +
собствени)
-1 367 297 лв.
-1 332 404 лв.
-949 003 лв.
-1 418 672 лв.
-504 101 лв.
-496 101 лв.
-568 243 лв.
-484 725 лв.
-773 622 лв.
-274 568 лв.
-601 761 лв.
-130 863 лв.
-947 870 лв.
-553 675 лв.
-303 274 лв.
-327 784 лв.
-11 033 964 лв.

Върнати
РАЗЛИКА ПО
средства от
ФАКУЛТЕТИ 5% ОБРАТНО
ОУП към
(общо отчислени
ВЪВ
факултетите за
от факултета - ФАКУЛТЕТА
компенсиране
върнати
от разликата
на дефицита
обратно)
им
0 лв.
0 лв.
0 лв.
859 726 лв.
0 лв.
0 лв.
189 335 лв.
456 233 лв.
737 252 лв.
271 515 лв.
639 036 лв.
289 442 лв.
1 390 479 лв.
1 232 202 лв.
1 539 391 лв.
2 100 557 лв.
9 705 167 лв.

-1 367 297 лв.
-1 332 404 лв.
-949 003 лв.
-558 946 лв.
-504 101 лв.
-496 101 лв.
-378 908 лв.
-28 493 лв.
-36 370 лв.
-3 053 лв.
37 275 лв.
158 579 лв.
442 609 лв.
678 527 лв.
1 236 116 лв.
1 772 773 лв.
-1 328 797 лв.

68 365 лв.
66 620 лв.
47 450 лв.
27 947 лв.
25 205 лв.
24 805 лв.
18 945 лв.
1 425 лв.
1 819 лв.
153 лв.

282 734 лв.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
ПРЕЗ 2012г.

Въпреки намалените средства за стопански дейности бяха реализирани някои
спешни дейности, като за 2013 г. в бюджета се предвиждат средства за реализиране на
проекти защитени преди години.
2.3.1.Строително – ремонтни дейности
Дата
25.01.2012

Фирма
ЕТ „Ст.Бозуков”

Стойност
922.80лв.

05.12.2012

ВЕЛ- КАМ ЕООД

11 290.21лв.

13.11.2012

Софийска вода АД

259.62лв.

Общо платено през
2012

12 472.63лв.

12.2012

Валентин Пеев ЕООД

550.00лв. /платени
01.2013г./

12.2012

СИТИ-КАМ ЕООД

4104.13лв.
/платени 01.2013г./|

Основна дейност
Авариен ремонт на ВИК
Строително-ремонтна дейност по възлагателно писмо
№72-00-517/13.11.2012
Отпушване на канали – 1бр.
бл.2
Авариен ремонт на телефонна
централа
Подмяна на водопровод и
канализация в „Компютърен
музикален център” бл.2

2.3.2.Закупен стопански инвентар
Дата

Фирма

Стойност

Стопански инвентар

12.03.2012

ДАЙГ- ООД

960.00лв.

Пожарогасители – 6бр.

30.10.2012

Промет –България
ЕООД

826.20лв.

09.11.2012

КПН Консулт ЕООД

2 352.00лв.

07.12.2012

Промет –България
ЕООД

5 550.60лв.

Общо:

9 688.80лв.

Столове Таурус30бр.-бл.2
Работни учебни маси -14бр. бл.2
Столове ученически145 бр.- зала 230 ФНПП

3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ДОКТОРАНТУРИ
И КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ
Дейността по Фонд Научни Изследвания се осъществява в съответствие с изискванията на Правилника на СУ и решенията на Управителния съвет на Фонда. Годишните
конкурси се провеждат от факултетната комисия по ФНИ, включваща представители от
всички катедри и назначена със заповед на Ректора и при спазване на правилата за оценяване, класиране и финансиране на участващите проекти.
На годишната сесия за 2012 година бяха одобрени и финансирани 11 научни проекта на обща стойност 17723 лева, колкото беше сумата отпусната за ФНПП през тази
година. Общата сума на предложените проекти многократно надвишаваше тази сума, което наложи редукция на исканите средства при съблюдаване на броя получени точки от
всеки един проект.
На годишната сесия през 2013 година бяха одобрени и предложени за финансиране
10 научни проекта на обща стойност 20149 лева, сумата с която разполага ФНПП, като и
тази година заявените суми по проектите бяха редуцирани в зависимост от получените
точки.
На последните две годишни сесии по ФНИ факултетната комисия прие принципа
да бъдат финансирани всички предложени научни проекти, които отговорят на изискванията, след съответното редуциране на сумите.
Факултетната комисия разглежда и предлага за финансиране също и проекти на
ДИУУ и Университетски театър „Алма алтер”, които имат друга квота от бюджета на
ФНИ.
Факултетната комисия по ФНИ обсъди и предлага промени в критериите за оценяване на научни проекти, а именно въвеждане на ограничение в броя последователни
участия, с цел стимулиране на по-широк кръг участници в конкурсите. Също така беше
приета и идеята за провеждане на ежегодна факултетна научна конференция по ФНИ, на
която да бъдат представяни резултатите от получилите финансиране и реализираните научни проекти.
Продължава издаването на Годишника на ФНПП. След известно забавяне, по технически причини, предстои да излезе том 105 в които ще бъдат включени материалите,
предадени праз миналата година. В ход е събирането на студиите за Годишника на
ФНПП за настоящата година. В срок до 15. 04. 2013 година те биха могли да се предават
на г-жа Маргарита Сидерова, при спазване на всички изисквания на Университетското
издателство за тяхното оформяне.
С решение на Деканския съвет тази година ще се дава предимство при приемането
на студиите за Годишника на докторанти и на преподаватели, на които предстои хабилитация.
С решение на Факултетния съвет и настоящия брой на Годишника ще излезе на
хартиен и електронен носител, като трябва да бъде обсъдена идеята да се премине само
към електронен вариант, каквато е тенденцията.
Обучението в ОНС „Доктор” се осъществява в съответствие със ЗВО, ЗРАСРБ и
Правилника за приложенито му в СУ. Чрез обявените конкурси към всяка катедра ежегодно се зачисляват редовни и задочни докторанти по държавна поръчка, както и такива
в самостоятелна форма на подготовка. Целта е да бъдат приемани за обучение найдобрите студенти от магистърската степен, както и външни кандидати, които имат потенциал и мотивация за научно-изследователска работа.

Актуална справка за докторантите във ФНПП, м. март 2013
Общ брой докторанти: 49
Редовни: 24
Задочни: 14
Самостоятелна: 8
Редовна платена на английски език: 3
По катедри:
Начална училищна педагогика: 2
Предучилищна педагогика: 7
Социална педагогика и социално дело: 3
Специална педагогика: 21
Изобразително изкуство: 8
Музика: 8
Отчислени докторанти с право на защита:
2011 – 3
По катедри:
Музика: 1
Специална педагогика и Логопедия: 1
Предучилищна педагогика: 1
2012 – 7
По катедри:
Специална педагогика и Логопедия: 3
Изобразително изкуство: 3
Начална училищна педагогика: 1
2013 – 5
По катедри:
Специална педагогика и Логопедия: 1
Изобразително изкуство: 2
Музика: 2
Отчислени без право на защита:
2012 – 2
По катедри:
Изобразително изкуство: 1
Специална педагогика и Логопедия: 1
Отстранени: 2011 Музика: 1

През месец октомври 2012 година бяха проведени Факултетни докторантски
четения, на които възможност за изява и проверка на нивото подготовка получиха докторанти от всички катедри във ФНПП, като идеята е такива докторантски четения да се
провеждат ежегодно и с участието на докторанти от други факултети на СУ.
С цел осигуряване на високо ниво на преподавателския състав, както и осъществяване на приемственост във ФНПП се обявяват, при спазване на ЗРАСРБ и Правилника за
приложението му в СУ, както и Правилника на СУ и след обосновани искания на катедрите, конкурси за заемане на академични длъжности.
Актуална справка за конкурсите за заемане на академични длъжности за учебната
2012/2012 и 2012/2013 г.
Професор: 4 и 1 текуща процедура
Доцент: 3 от които 1 неуспешна и 1 към ДИУУ
Главен асистент: 3 от които 1 към департамента по спорт
Асистент: 4
По катедри:
Социална педагогика и социално дело: 2 професори и 1 асистент
Изобразително изкуство: 2 професори и 1 доцент
Специална педагогика и Логопедия: 1 текуща процедура за професор, 1 неуспешна процедура за доцент, 1 текуща процедура за главен асистент
Музика: 1 текуща процедура за главен асистент
Предучилищна педагогика: 2 асистенти
Начална училищна педагогика: 1 асистент
Библиотеката на ФНПП постоянно се попълва и обогатява с нови книги специализирана литература, списания, сборници, албуми и други издания, които са на разположение на преподавателите, докторантите и студентите от различните специалности.
През отчетния период библиотека е обслужила приблизително 2 000 студенти, докторанти, СДК, служители и преподаватели, както от ФНПП, така също от други факултети. Новопостъпилите библиотечни единици за този период са 770 – учебници, книги,
учебни помагала, справочници, албуми и др. В библиотеката се получават над 25 заглавия периодика на български, руски и немски език. Приблизителният фонд на библиотеката наброява около 35 000 тома. Отчислени са около 1 000 тома остаряла по съдържание и физическа изхабена литература, унаследена от ИДНУ.
В периода 2011-2013 г. библиотеката прие няколко дарения на книги от наши преподаватели – доц. Драган Немцов, доц. д-р Тодорка Велинова и проф. д-р Георги Бижков.
През 2012 г. в библиотека НПП се извърши частичен ремонт – изцяло се сменени
радиаторите в помещението, по-голямата част от осветителните тела в читалня и книгохранилище са подменени с нови, боядисани са част от помещенията.
Поради бързите темпове на нарастване на библиотечния фонд в някои от областите
на знанието, в началото на 2013 г. бе поръчан нов хоризонтален стелаж, на който ще бъдат подредени албумите за специалност Изобразително изкуство, а по-късно през тази
календарна година ще бъде закупена и изложбена витрина с цел организиране и провеждане на изложби.

В ход е реализация на идеята за създаване на списание на ФНПП. За целта беше
изготвен проект, с участието на представители на всички катедри, преподаватели и докторанти, който участва в конкурса на ФНИ и получи финансиране за настоящата година,
като той ще се развива и в следващите години.
Мобилността на студентите от ФНПП в избрано от тях висше училище в
чужбина се осъществява чрез участие в международни програми за образователен обмен.
Най-предпочитаната форма на мобилност за студентите от СУ е програмата
Еразъм, координатор за която във ФНПП е доц. д-р Илиана Мирчева.
В периода са се обучавали в чуждестранни университети-партньори на ФНПП въз
основа на билатерални споразумения по програма Еразъм както следва:
Български студенти от ФНПП по програма Еразъм
2011-2012 г.
Мадлена Иванова /Социална педагогика/ - (KATHO, Belgium) – зимен семестър
Деян Делковски /ПНУП/ - St. Nicholas Montessory College, Дъблин, Ирландия – зимен
семестър
Кристина Терзиева /ПНУП/ - Universidad de Castillia – La Mancha, Испания – зимен семестър
Десислава Александрова /Изобразително изкуство/ - Моцартеум Залцбург, Австрия – летен семестър
Катерина Блажева /Изобразително изкуство/ - Моцартеум Залцбург, Австрия – летен семестър
Надя Петрова /ПНУП/ - Католически университет Айхщет, Германия
2012-2013 г.
Сава Савов /Изобразително изкуство/ - Моцартеум Залцбург, Австрия – зимен семестър
Йоана Димова /Изобразително изкуство/ - Моцартеум Залцбург, Австрия – зимен семестър
Чуждестранни студенти във ФНПП по програма Еразъм
2011-2012 г.
Йоханна Келнер /Социална педагогика/ - Evangelische Fachhochschule Darmstadt, Германия /4 месеца/ - зимен семестър
Сара Лопез Марин (НУПЧЕ) – (Universidad de Castilla – La Mancha, Испания) – 3 месеца
– летен семестър
Анна Мариа Мерино (НУПЧЕ) – (Universidad de Castilla – La Mancha, Испания) – 3 месеца– летен семестър
Сорая Калво (НУПЧЕ) – (Universidad de Castilla – La Mancha, Испания) – 3 месеца– летен семестър
Хавиер Мартинез Муела (НУПЧЕ) – (Universidad de Castilla – La Mancha, Испания) – 3
месеца– летен семестър
2012-2013 г.
Алисия Монтеагудо (Специална педагогика) – (Universidad de Castilla – La Mancha, Испания) – 3 месеца– зимен семестър.

Към кандидатите за участие в мобилност по програма Еразъм се поставят следните
изисквания:
да бъдат български граждани (изискване на програмата);
да бъдат студенти, които по време на мобилността са завършили І курс (изискване
по програмата);
да владеят отлично езика, който се изисква от съответната страна.
В провеждането на конкурса, според правилата в Софийски университет, участват
трима преподаватели от факултета - координаторът по програма Еразъм, преподаватели
от различни катедри, които владеят чуждестранните езици, които се изискват от приемащите институции; представител на отдел Международно сътрудничество на Софийски
университет, представител на Студентски съвет или бивши Еразъм-студенти. Конкурсът
се провежда под формата на свободен разговор с кандидатите относно тяхната мотивация, интереси по специалността, педагогически опит. Разговорът се провежда на езика,
на който ще се води обучението в приемащата страна. Студентите във ФНПП вземат
участие в мобилност и въз основа на различни двустранни споразумения с чуждестранни
университети.
Насоките в които би трябвало да се развива студентската и преподавателската мобилност са:
На сайта на факултета да се качи информация за възможностите, които предоставя
ФНПП за осъществяване на студентска мобилност за български студенти.
На сайта на ФНПП да се качи информация на английски език за курсовете, включени в учебните планове на всички специалности, за да могат чуждестранните студенти и преподаватели да се ориентират.
Да се стимулира преподавателската мобилност чрез допълнително финансиране.
Да бъдат стимулирани колегите, които поемат обучението на чуждестранните студенти по програма Еразъм на английски език.
Да се стимулира активността на колегите от факултета за иницииране на билатерални споразумения с чуждестранни институции.
Комисията по културата, създадена на квотен принцип с представители на всички катедри със заповед на Декана на ФНПП има за цел да активизира художественотворческите изяви на преподаватели и студенти в различните видове изкуства, като се
използва потенциала на тези от тях, които се изявяват в областта на изкуствата, чрез изложби, концерти, литературни четения и представяния на книги и др. Подготвя се цялостна промяна на интериора на входното фоайе на ФНПП, за което ще бъде изработен идеен проект, който ще бъде реализиран след одобрението му. Специално трябва да се отбележи разработването на нова визия на сайта на ФНПП, който притежава и по-големи
информационни възможности, с перспектива за изработване на сайтове на всяка една от
катедрите. Основна заслуга за това имат проф. Буян Филчев, докторантът Явор Грънчаров и Владимир Стойчев. Също така, по искане на ректорското ръководство, проф. Буян
Филчев подготвя проект за цалостно обновявана на сайта на СУ.

ДЪЛГОСРОЧНА РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА НА
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Изложбена, музикална, литературна и театрална дейност:
художествени изложби (на студенти и преподаватели, заедно и поотделно)
пленери, летни практики (финализирани с изложби )
проекти с културни продукти ( електронен вариант с възможност за онлайн
разпространение)
съвременен танц и пърформанс (дава възможност за изява на най-добрите в
хореографията и пърформанса )
в света на книгите (представяне на нови заглавия, касаещи проблематиката на
факултета и културологията въобще)
хартиен арт фест (по коледа или 24 май)
концертни програми ( по предложение на „Катедра музика“)
фотосесии (свързани лятната практика и дипломните защити)
процедури по награждаване на колеги-юбиляри (изработване на диплом).

2. Работа върху сайта на ФНПП ( обновен съвременен дизайн и поддръжка)
3. Организиране на курсове, лекции, уъркшопи и др. (с покана на гост професори от
други ВУЗ-ове)
4. Организиране на симпозиум свързан с културни проекти на сродни ВУЗ-ове ( базата в Китен )
5. Юбилейни издания (свързани с ФНПП)
6. Конкурси ( вътрешни и външни)
Осъществени прояви и мероприятия със съдействието на „Комисия по културата към ФНПП“ за периода 10. 04. 2012г. – 11. 04. 2013г.
1. В рамките на Климентовите дни:
a. Изложба – „Лятна практика във ФНПП – 2012“, (3. етаж, 20 ноември
2012г.).
b. Мини концерт при откриване на изложбата „Лятна практика във ФНПП –
2012 “, (по предложение на катедра „Музика“).
c. Представяне на книгата на Марина Пиронкова и Стефан Стефанов „Възрожденски педагогически текстове“ (22 ноември 2012– зала 2 на ректората от14–16ч.)
d. Студентски форум в рамките на Климентовите дни – катедра НУП
2. Обновяване на дизайна на сайта на ФНПП.
3. Създаване на нов сайт на катедра ИИ.
4. Отбелязване на 3 кръгли годишнини на преподаватели от ФНПП (изработване
на диплом).
5. Предложение за синя лента на проф. Златко Добрев и изработване на диплом
(гласувано на катедрен съвет).
6. Представяне на сборник по повод 70 годишнината на проф. Стойка Здравкова
7. Връчване на 3 награди на студенти за високи постижения.

8. Организиране на Коледно тържество.
9. Студентски изложби в кафе-ресторанта (четири за периода).
10. Изложба в галерията на Столична библиотека, „EXLIBRIS – изложба на студенти и преподаватели от Националната художествена академия и Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ (14–26 януари 2013г.).
11. На 30 октомври 2012 г., във фоайето на УК1 на Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград, при голям интерес бе открита станалата традиционна Национална студентска изложба - конкурс „Живопис, графика, скулптура и
декоративно приложни изкуства“. Изложбата е част от програмата на шестото
издание на Националния студентски фестивал, организиран от Факултета по
изкуства. В изложбата са представени 128 творби на 80 автора, който са студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски", НХА "Николай Павлович", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи", СУ "Климент Охридски", ШУ "Епископ Константин Преславски" и ПУ "Паисий Хилендарски". Наградно жури определи следните наградени:
Втора награда "Графика" Цвета Петрова - СУ "Климент Охридски" Трета
награда "Графика" Анелия Борисова - СУ "Климент Охридски" Поощрителна
награда "Живопис" Красимира Дренска - СУ "Климент Охридски"
12. Рисунката – класично и (не)романтично, студентска изложба с проф. Б.
Вълева, (галерия Алма Матер – 17 декември – 8 януари 2013г.)
13. Студентска изложба "Разрязано време" (галерия "Алма Матер" 2012г.)
14. Изложба „В търсене на идентичност“, (българо-испански културен център,
Мадрид, Испания – Виолета Апостолова, Цвета Петрова 2012г).
15. Изложба „В търсене на идентичност“ (център за културни инициативи
„Таралеж“, Велико Търново – 2012г.)
16. Изложба „Златната вода“ , проф. Б. Вълева и доц. Л. Димитрова, (галерия "Алма Матер" – ноември 2012г.)
17. Изложба „Три хартии“, проф. Б. Вълева, доц. Л. Димитрова и доц. А. Цоловска, (галерия „Аросита“ – май 2012г.)
18. „Мемориална изложба „Атанас Василев“ 70 години от рождението му“, и издаване на монографичен албум, (8 – 24 май 2012г.)
19.Юбилейна изложба „Избрано“ – проф. Буян Филчев и издаване на монографичен албум, (септември 2012г.)

Прояви и мероприятия със съдействието на „Комисия по културата към
ФНПП“, които предстои да се реализират в периода 12. 04. 2012г. – 30. 06. 2013г.
1. Изложба на преподаватели и студенти в галерия „Дебют“ в НУИИ „Илия Петров“
(7–17май 2013г.)
2. Изложба – „Най доброто от дипломните защити през 2012 г., с предложение за 1
награда и 3 дипломи. (г-я „Алма матер“– май 2013г.)
3. Изложба Verbo caro factum est, което в превод от латински означава „Словото стана плът“. С участие на преподаватели (2013– „Шипка“ № 6, зала 4-ти етаж)
4. Изложба „EXLIBRIS – изложба на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски” (3. етаж,ФНПП, 7–19 април 2013г.).
5. Изложба „Студентски творби – избрано“ (в залата, където се провежда общото
събрание на ФНПП, 7–12 април 2013г.).
6. ФНПП съвместно със Столична община да чества Денят на народните будители;
денят на българския учител с участие в мероприятията свързани с определянето на
учител на годината заедно с базовите детски градини и училища; участие в културните събития свързани с Денят на София..
Уважаеми колеги,
Разчитам на вашата активност при обсъждането на отчета и дейността на факултета, за да можем да очертаем проблеми, които всички заедно можем и трябва да решим.

