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Нашето съвремие поставя работата в сферата на висшето образование пред 

сериозни изпитания и предизвикателства от различно естество: все по-изострена 

конкуренция сред висшите училища, по-взискателен и динамичен пазар на труда, все 

по-тежка европейска и национална нормативна регулация и регламентация, трудна 

демографска и икономическа обстановка. В частност пред Филологическия факултет 

стои и глобалният казус за занижения обществен престиж на някои от хуманитарните 

направления. 

Всичко това ни мотивира да залагаме посоките на развитие на образователната 

програма на Факултета с поглед в бъдещето, но и стабилно стъпили върху здравата 

основа на вече постигнатото1.  

Основните цели на ФФ са да се развива като образователен, културен и 

научноизследователски център от европейски тип, конкурентоспособна структура, 

предлагаща както качествено образование, така и средище на научни изследвания, нови 

постижения и цели, базирани на съвременни структури на национално и европейско 

равнище. Да гарантира високо качество и постижения в съответствие с европейските 

стандарти за качествено висше образование. 

За постигане на тези цели Факултетът поставя перспективите за развитие в 

няколко основни свързани направления, организирани около един център: 

Образователен продукт с висок квалитет, който да гарантира на завършилите 

необходимата конкурентоспособност на пазара на труда, както и повишаване на 

престижа на Факултета и потвърждаване на неговия публичен облик като 

образователно и научно средище.  

І. Висококачествен образователен продукт по ПН 2.1. „Филология“ и 1.3. 

„Педагогика на обучението по...“ 

1. Научната дейност е един от основните фактори за доброто качество на 

предлагания образователен продукт. В това отношение ръководството на ФФ 

продължава добрите традиции и поставя като приоритет: 

- стимулиране на академичния състав и обучаемите за създаване на научна 

продукция от високо равнище; 

- осигуряване на възможно най-добрите условия за научна работа и нейното 

представяне (използване на всяка опция за предоставяне на достъп до информационни 

                                                             
1 Настоящият документ е разработен на основата на вижданията на две поредни декански ръководства на 

ФФ, с което се продължава традицията на приемственост в управлението и стратегическите посоки за 

дългосрочно развитие на Факултета. 



мрежи и бази данни на преподавателити и обучаеми; перманентно публично 

оповестяване на информация за възможни изяви - научни форуми, възможности за 

публикуване; подобряване на материалната инфраструктура и финансово 

подпомагане); 

- активно включването на студентите и докторантите от ПН 2.1. и ПН 1.3. в 

научноизследователската и проектната дейност на Факултета като специален 

приоритет, като в тази връзка факултетното ръководство да стимулира и наблюдава 

подпомагащата дейност на преподавателите към студенти, дипломанти, докторанти 

(напр. портфолиа, творчески разработки на студенти, разработване на дипломни и 

докторски работи, участия в различни младежки мероприятия с научен и приложен 

характер); 

- регулярен мониторинг на научната дейност на обучаеми и обучаващи като част 

от прилагане на цялостната Система за управление на качеството във ФФ. В тази 

връзка ръководството на Факултета следи с особено внимание участията на 

преподавателите, докторантите и студентите от ПН 2.1. и ПН 1.3. в научни форуми с 

доклади, постери и други форми на изява (като част от организационни и програмни 

комитети и специализирани комисии), като отчита резонанса от тези участия върху 

цялостния облик на ФФ като научно звено; 

2. Учебна дейност 

В палитрата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

Филологическият факултет се откроява сред останалите като лидер по предлагани 

бакалавърски, магистърски и докторски програми в рамките на две професионални 

направления ‒ Филология и Педагогика на обучението по..., в две форми на обучение – 

редовна и задочна, като към тях има значителен интерес от страна на кандидат-

студентите. За да се запази и надгради тази положителна тенденция, ръковоството на 

ФФ насочва усилията си към: 

- строг контрол и оптимизиране на организацията на учебния процес, като се 

отчитат трудностите при менажирането на факултет с такива мащаби в рамките на ПУ 

(най-голям брой преподаватели, най-голям брой предлагани бакалавърски, магистърски 

и докторски програми, на второ място по брой обучаеми). 

- разширяване на спектъра от специалности в ПН 2.1. и ПН 1.3. Динамиката на 

съвремието и рационалността на новото поколение предполагат откриването на 

прагматични пазарно насочени хибридни бакалавърски и магистърски програми ‒ 

предимно с чуждолингвистично обучение. Приоритетни активности в тази посока и за 

двете професионални направления са: увеличаване на броя на предлаганите езици за 

овладяване; обогатяване на хибридния списък от специалности с възможността за 

придобиване на компетентности по психология, философия, теология, културен 

туризъм, културно наследство и др. 

- по-отчетливо синергизиране между резултатите от научната работа и учебния 

процес: перманентно осъвременяване на учебните програми и литературата към тях; 

по-ясен регламент за интегриране на научните постижения на обучаемите във формите 

за оценяване към дадена дисциплина / дисциплини;  

- опредметяване на кредитната система: ясна регламентация и строг контрол 

върху придобиването на кредитите по съответните дисциплини според ECTS. 



- разчупване на стереотипите в учебния процес, доколкото това е позволено от 

регламентиращата европейска, национална и институционална база, с прилагане на 

иновативни подходи и форми на обучение. В това отношение ФФ припознава напълно 

заключенията в редица научни анализи, в които се акцентират върху необходимостта от 

промяна в цялостния образователен модел на обучение, което да е „ориентирано към 

студента и базирано на постигнатите резултати“, като се посочва, че това ново 

разбиране е в противоречие с традиционното „фронтално обучение“, което се оказва 

практически непълноценно. 

- по-дръзко въвеждане на новите технологии както в администрирането, така и в 

осъществяването на учебния процес. 

3. Мобилност и сътрудничество 

По традиция Филологическият факултет в рамките на ПУ е сред лидерите в тази 

насока – и като потенция, и като реализация. С особена грижа и внимание се гледа на 

съществуващата действаща система за насърчаване на академичната мобилност в 

рамките на европейските програми и двустранното сътрудничество. Както става ясно и 

от последния анализ на Рейтинговата система на ВУ в България, зони за подобрение са 

налични по отношение на участие в съвместни програми – както на национално, така и 

на международно равнище. Задачите, които ФФ си поставя, са:  

- да поддържа и разширява разнообразно портфолио от партниращи институции в 

чужбина;  

- да продължи да осъвременява собствените си учебни планове с оглед на 

гладкото взаимно признаване на учебни престои в чужди университети между 

партньорите;  

- да увеличи дела си на предлагани курсове и възможности за практики за 

студенти от чужбина;  

- да се фокусира върху проектни дейности с патньори от чужбина с цел 

подобравяне на качеството на образованието по чужд език във ФФ, повишаване на 

професионалната квалификация на кадрите си и да предприеме стъпки към смесени 

(дву-/тристанно признати учебни програми). 

4. Контрол – обвързано прилагане на системата за управление на качеството във 

ФФ като част от цялостната СУК на ПУ 

По това направление ръководството на ФФ излиза с разбирането, че доброто 

управелние на качеството е възможно само при системна (обвързана) дейност на 

всички органи и звена, както и на всеки един член на колектива. За постигането на тази 

цел се подчертават следните задачи:  

- Регулярни инициативи за запознаване на академичния и административен състав 

с новостите в СУК и действията по прилагането й; 

- Перманентен вътрешен мониторинг върху всички дейности на ФФ, свързани с 

развитието на ПН 2.1. и ПН 1.3. 

- Своевременен анализ на резултатите от контролните наблюдения и незабавни 

мерки за активиране на нужните корекции, както и контрол по изпълнението им. В това 

отношение от изключителна важност е съвместната работа на всички комисии във ФФ. 

ІІ. Конкурентоспособност на пазара на труда 

В последните години условията за добрата професионална реализация на 

обучаемите разшириха значително своите параметри: конкуренцията в условията на 



свободния пазар, разширяване на териториалните граници, промени в нагласите на 

обществото като цяло и като частен резултат – в престижа на хуманитарните 

специалисти. Прагматиката на днешния свят доста често поставя повече и по-

разнообразни предизвикателства и затруднения пред обучаемите по ПН 2.1. и ПН 1.3., 

когато става дума за достойно оценена и удовлетворяваща професионална реализация.  

Още през 2017 г. Европейската организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие излиза с официален доклад, в който се акцентира, че „Записването в систе-

мата на висшето образование се разширява бързо и има много силна възвръщаемост за 

физическите лица и данъкоплатците, но е необходимо да се положат повече усилия, за 

да се гарантира, че хората продължават образователните сфери, които обещават най-

големите възможности за трудовия пазар.“ (Education at a Glance 2017).  
В този аспект от стратегията за развитие на професионални направления 2.1. и 1.3. 

Филологическият факултет стои на твърдото убеждение, че личните и обществените 

блага трябва да си хармонизират, а не да се противопоставят. Образованието е именно 

една от онези специфични сфери на човешка дейност, които доказват, че получавайки 

индивидуално благо (придобиване на квалификация, конкурентоспособност на 

трудовия пазар, повишаване на общата култура, интегриране в интелигентна среда и 

други) личността добива потенциал да допринесе в по-висока степен и за общественото 

добруване. През всички години Факултетът е проявявал креативност и е намирал 

адекватен отговор на много и различни предизвикателства. Но всичко това с 

предпоставяне на най-важното и неизменно условие за съхраняване на академизма и 

неговия висок квалитет. 

Филологическият факултет и до момента има сериозно и ангажирано отношение 

към въпроса с професионалната реализация на своите обучаеми. Повече от 6 години 

продължава сътрудничеството на Факултета с представители на различните браншове в 

бизнеса, свързани по директен или индиректен начин с квалификацията на студентите 

от специалностите по професионално направление 2.1. и 1.3. Информацията за 

свободните позиции във водещи сектори на фирми, подпомагащи реализацията на 

кадри с много добра подготовка в областта на владеенето и използването на чужди 

езици, всеки месец се обявява на сайта на Факултета. Така достъпността до 

актуалността на кадри в този отрасъл е напълно и регулярно осигурена. 

Конкретните заложени активности на ФФ по този параметър от стратегията са: 

-  Продължаване на целенасочените и регулярни усилия по проучване на 

пазарните условия; 

- Организиране на цялостната образователна програма на ФФ около интересите на 

студента, в синхрон с основните програмни документи на ЕПВО, но с ясно поставен 

приоритет върху задържане и повишаване на високо научно качество на 

образователната услуга и съхраняване на академичния дух; 

- Все по-тясно сътрудничество с браншовите организации и евентуалните 

работодатели на бъдещите специалисти по ПН 2.1. и 1.3. (при разработване на учебните 

програми и разкриване на нови специалности; използване на повече възможности за 

участие на представители на работодателските организации като лектори и членове на 

изпитните комисии, каквито са и изискванията на критериалната система на НАОА). 

Това в особена степен се отнася за ПН 2.1. Филология, където възможностите за 

реализация са в много широк спектър.  



- Подпомагане участието на студентите в семинари и работни срещи, които имат 

за цел да предадат информация за комуникативни, социални, емоционални 

компетентности, които ще улеснят успешната реализация на работното място, в 

търсенето на успешно поведение и усвояване на поведенчески модели за явяване на 

интервю, за важни комуникативни умения при явяване на интервю за работа, при 

мотивационните стратегии за личностно представяне при публично бизнес общуване. 

ІІІ. Постигане на все по-висок престиж  

В това направление ФФ предпоставя своята работа в две основни посоки: 

1. Престижът като положителен резултат от своята дейност; 

2. Престижът като публичен облик и оповестяване на този положителен резултат. 

По отношение на точка 1. ФФ застъпва позицията, че за постигане на този 

положителен резултат трябва да се работи в съвкупност и свързаност между всички 

вече споменати направления (І и ІІ), като се припознават заложените в документите на 

Европейското пространство за висше образование тенденции за „учене през целия 

живот“ и „учене, организирано около студента“.  

 

 



По точка 2. Факултетът ще продължи да надгражда установените добри традиции 

в търсене на популярност и представяне на постигнатото в резултат на съвместните 

усилия на обучаеми и обучаващи пред широката общественост. Основни механизми за 

това са: 

- Пълноценно използване на средствата за масова информация с особен акцент 

върху електронните медии, които заемат все по-голям дял в информационния поток; 

- Все по-целенасочени усилия към по-яркото присъствие на ФФ в интернет 

пространството – както чрез специализираните сайтове, така и чрез социалните мрежи; 

- По-ползотворно приобщаване на студентите и докторантите от ПН 2.1. и ПН 1.3. 

за успешното реализиране на рекламната кампания на Факултета. 

- Стимулиране на участието на докторанти и студенти в подготовката и 

реализацията на множество публични форуми на Факултета – научни конференции 

(Паисиеви четения, Студентска и докторантска научна конференция, други научни 

форуми, разчитащи и представящи лекции на водещи учени в областта на 

хуманитаристиката (напр. организиране на публична лекция на външен за факултета 

лектор); участие на студенти и докторанти в поетически конкурси и др.; 

- Участие на представители на ФФ в по-широк кръг от обществени инициативи, 

които не са с тясноекспертен характер и предполагат по-широк аудиторен спектър. 

 

*** 

Както схемата, поместена по-горе, така и казаното в настоящия документ 

илюстрират нашето разбиране, че всички елементи от Стратегията за развитие на 

образователната програма на ФФ са взаимно свързани и крайните добри резултати са 

възможни само с прилагане на синергичен подход при реализацията им на практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


