
Информация 
 

за учебната дейност 
на Факултета по обществени науки 
през академичната 2018/2019 година 

 
Учебната дейност на Факултета по обществени науки се осъществява 

в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование,  
Правилника за устройството и дейността на Университет “Проф. д-р Асен 
Златаров” и Правилника за учебната дейност. През 2018/2019 учебна 
година обучение се провежда по 12 специалности от 7 професионални 
направления. 

 
1.Учебни резултати на студентите в ОКС „бакалавър“ през 

учебната 2018/2019 година 
В образователно-квалификационната степен “бакалавър” са  

застъпени и двете форми на обучение – редовна и задочна. Постигнати са 
следните учебни резултати по специалности:  

 
ОКС „бакалавър” 
(редовно обучение) 

 
 
специалност 

І курс 
Годишен 
успех 

ІІ курс  
Годишен 
успех 

ІІІ курс  
Годишен 
успех 

Среден 
успех  

Индустриален 
мениджмънт  

4,30 3,11 3,70 3,70  
/3,20/ 

Стопанско 
управление 

4,17 4,35 4,01 4,18 
/3,83/ 

Маркетинг 
 

4,19 4,49 3,77 4,15 
/3,84/ 

Туризъм 
 

 3,81 4,36 4,17 4,11 
/4,04/ 

ПНУП 
 

4,94 5,24 4,77 4,98 
/5,08/ 

НУПЧЕ 
 

4,79 5,44 4,61 4,95 
/4,80/ 

ПУПЧЕ 
 

4,29 5,10 5,31 4,90 
/4,81/ 

Социална 
педагогика 

5,12 5,63 5,47 5,41 
/5,23/ 



Български 
език и 
история 

4,01 4,31 4,15 4,16 
/4,00/ 

История и 
психология 

4,73 4,97 4,93 4,88 
/4,81/ 

История и 
философия 

4,28 5,50 - 4,90 
/3,90/ 

Българска 
филология 

4,96 4,23 4,57 4,59 
/4,18/ 

 
ОКС „бакалавър” 
(задочно обучение) 

 
специалност І курс ІІ курс 

 
ІІІ курс 
 

Среден 
успех 

Стопанско  
управление 

4,04 4,10 4,08 4,07 
/4,07/ 

Маркетинг 4,41 3,22 3,55 3,73 
/3,72/ 

Индустриален  
мениджмънт 

3,91 3,50 4,02 3,81 
/3,42/ 

Туризъм 3,84 4,43 3,96 4,08 
/3,68/ 

ПНУП 5,03 4,97 4,82 4,94 
/4,80/ 

Социална  
педагогика 

5,21 - - 5,21 

 
Резултатите от учебната дейност на студентите от ОКС 

„бакалавър“ дават основания за следните изводи: 
 Забелязва се обща тенденция за повишаване на успеха, макар 

че това е в рамките на няколко десети.  
 В сравнение с миналата учебна година повече са 

специалностите с успех Много добър.  
 

Дипломирани студенти през учебна 2018/2019 година 
ОКС „бакалавър“ 

 
Специалност Брой студенти 

ПУПЧЕ 8 
НУПЧЕ 11 
ПНУП 30 



Социална педагогика 28 
Български език и история 18 

История и психология 4 
Българска филология 29 

Стопанско управление 27 
Маркетинг 20 
Туризъм 40 

Индустриален мениджмънт 28 
Общо: 243 /248/ 

 
През учебната 2018/2019 година в ОКС „бакалавър“ са дипломирани 

успешно 243 студенти от 12 специалности. 
 

Промени в статута на студентите през учебната 2018/2019 година 
 

специалност Прекъснали 
студенти 

Отпаднали/ 
напуснали 
студенти 

Студенти 
прехвърлени от 

друго висше 
училище 

Стопанско 
управление 

1 /ро/ 
8 /зо/ 

2 /ро/ 
- 

1 /ро/ 
1 /зо/ 

Маркетинг 8 /ро/ 
10 /зо/ 

4 /ро/ 
3 /зо/ 

- 
4 /зо/ 

Туризъм 1 /ро/ 
8 /зо/ 

4 /ро/ 
3 /зо/ 

1 /ро/ 
1 /зо/ 

Индустриален 
мениджмънт 

- 
10 /зо/ 

12 /ро/ 
6 /зо/ 

- 
2 /зо/ 

ПУПЧЕ - 3 - 
НУПЧЕ 3 3 - 
ПНУП 4 2 3 

Социална 
педагогика 

4 4 - 

Български език и 
история 

2 3 - 

История и 
психология 

3 4 - 

История и 
философия 

- 4 - 

Българска 
филология 

5 3 - 

Общо: 67 /119/ 60 /53/ 13 /7/ 
 



Целенасочената работа на ръководител катедри, главен тютор, 
тютори по специалности, УИЦ с някои категории студенти с цел 
оказване на подкрепа за превенция на отпадането или прекъсването на 
образованието им, когато това е възможно в рамките на 
съществуващата нормативна база, доведе до значителното намаляване 
на броя на прекъсналите и отпадналите студенти в рамките на една 
учебна година. Няма съмнение, че работата в тази насока трябва да 
продължи като обединява усилията на всички в този нелек процес.  

 
2. Учебни резултати на студентите в ОКС „магистър“ през 

учебна 2018/2019 година  
През учебната 2018/2019 година обучението в ОКС „магистър“ е 

осъществено в 16 магистърски програми – 4 редовно обучение и 12 
задочно обучение. Постигнати са следните учебни резултати: 

 
ОКС „магистър“  

(редовно обучение) 
 

Магистърска програма Брой 
студенти  

Годишен успех 

Инженерен дизайн – широк 
профил 

10 5,66 

Управление на операциите, 
процедурите и митническото 
обслужване при търговия с 
акцизни стоки 

4 5,25 

Език, литература, образование 7 5,88 
Алтернативни педагогически 
технологии в ДГ и НУ 

12 5,79 

 
ОКС „магистър“  

(задочно обучение) 
 

Магистърска програма Брой 
студенти  

Годишен успех 

Предучилищна и начална училищна 
педагогика – широк профил 

44 4,27 
/без 4 уч. дисциплини/ 

Съвременни аспекти на 
образованието в детската градина и 
началното училище 

12 4,79 
/без 2 уч. дисциплини/ 

Иновации в обучението по история 
в средното училище – широк 
профил 

10 5,11 



Международен бизнес 4 5,41 
Маркетнг - мениджмънт 3 4,13 

/без 3 уч. дисциплини/ 
Финансов мениджмънт на 
предприятието – широк профил 

4 5,27 

Финансов мениджмънт на 
предприятието 

15 4,89 
/без 1 уч. дисциплина/ 

Управление и развитие на 
човешките ресурси – широк профил 

8 4,71 

Управление на туризма – широк 
профил 

5 3,68 
 

Мениджмънт на туристическа 
дестинация 

24 4,71 

Управление на туризма след ОКС 
„професионален бакалавър“ 

17 4,77 
/без 1 уч. дисциплина/ 

 Икономика и организация на 
туристическия бизнес след ОКС 
„професионален бакалавър“ 

8 4,30 
/без 2 уч. дисциплини/ 

 
С малки изключения резултатите от учебната дейност на 

студентите от ОКС „магистър“ показват тенденция за много добър 
успех, когато са нанесени всички оценки от изпитите. Необходимо е 
всички преподаватели своевременно да нанасят оценките в УИЦ.  

 
Дипломирани студенти през учебната 2018/2019 година 

ОКС „магистър“ 
 

Магистърска програма Брой студенти 
Специалност „Туризъм“ 25 
Специалност „Маркетинг“ 23 
Специалност „Индустриален 
мениджмънт“ – КСИ, ИД, УМО 

8 

Специалност „СУ – Финансов 
мениджмънт на предприятиет“ 

15 

Специалност „СУ – Международен 
бизнес“ 

13 

Специалност „СУ – Управление и 
развитие на човешките ресурси“ 

25 

Специалност „Българска филология - 
Език, литература, образование“ 

2 

Специалност „Български език и 
история – Иновации в обучението по 

3 



история в средното училище“ 
Специалност „Предучилищна и 
начална училищна педагогика“ 

55 

Специалност „ ПНУП - Съвременни 
аспекти на образованието в детската 
градина и началното училище“ 

12 

Специалност „ПНУП - 
Информационни технологии в 
обучението 1-4 клас“ 

13 

Специалност „ПНУП – Алтернативни 
педагогически технологии в ДГ и 
НУ“ 

7 

Общо: 201 /151/ 
 
През учебната 2018/2019 година във ФОН общо са дипломирани 444 

студенти –– 243 в ОКС „бакалавър“ и 201 в ОКС „магистър“. 
 
3. Резултати от обучението в ОНС „доктор“ 

През отчетния период продължи работата на катедрите „Икономика 
и управление“ и „Индустриални технологии и мениджмънт“ с докторанти 
по двете акредитирани докторски програми.  

По докторска програма „Технология на природните и синтетични 
горива“ двама докторанти защитиха успешно през учебната 2018/2019 
година, един е отчислен с право на защита и един е отчислен без право на 
защита.  

По докторска програма „Организация и управление на 
производството (индустрията)  един докторант е отчислен с право на 
защита, един е с удължаване на срока на докторантурата. Предстои 
зачисляване на докторант от Република Казахстан.  

Към настоящия момент във ФОН се обучават 2 докторанти по 
докторската програма „Организация и управление на производството 
(индустрията) и 2 докторанти по докторската програма„Технология на 
природните и синтетични горива“. 

Успешно премина посещението на Експертна група по процедура за 
програмна акредитация на докторска програма „Предучилищна и начална 
училищна педагогика“от ПН 1.2. Педагогика. 

 
4. Практическа подготовка на студентите 
Продължи традицията учебно-производствената практика на 

студентите от специалностите „Маркетинг“, „Туризъм“, „Стопанско 
управление“ и „Индустриален мениджмънт“ да се провежда индивидуално 
и групово, а ръководителите на практиката да се утвърждават от 
Факултетния съвет по предложение на съответните катедри. 



За специалностите, в които студентите придобиват професионална 
квалификация „учител“ усилията на деканското ръководство, ръководител 
катедри, ръководители на практика и техническите изпълнители към 
катедрите се насочиха към своевременното сключване на договорите, 
подготовка на необходимата документация и изплащане на хонорарите на 
базовите специалисти. 

  
ЦЯЛОСТНИЯТ АНАЛИЗ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ  

ПОКАЗВА: 
1. Изминалата учебна 2018/2019 година е успешна за ФОН по 

отношение брой обучавани и дипломирани студенти, както в ОКС 
„бакалавър“, така и в ОКС „магистър“.  

2. Повишава се средният успех на студентите в ОКС „бакалавър“и 
по-малко са студентите, които са прекъснали обучението си.  

3. Обучението в ОНС „доктор“ в акредитираните докторски 
програми се провежда съобразно приетия стандарт. 

 
5. Извънаудиторна дейност и инициативи за стимулиране 
мотивацията на студентите за учене и успешна професионална 
реализация 
 
5.1. Клубна дейност 

 Студентски клуб „Историк“ 
През отчетния период под ръководството на доц. дан Д. Момчилов 

студентите работиха по обработка на материали в РИМ Стара Загора, 
Сливен и ИМ – Средец,  посетиха археологическите обекти Дебелт и 
Маркели. Под ръководството на доц. д-р Г. Йовчева членовете на клуба 
проучваха документи в Териториален държавен архив - Бургас  . 

 Студентски клуб „Млад предприемач” 
Клубът е учреден на 17.04.2019 г. от студенти от специалност 

„Стопанско управление”. През отчетния период бяха проведени няколко 
работни срещи на клуба под ръководството на проф. д-р И. Димитров. 
Студентите участваха в анкетни проучвания, подпомогнаха 
организирането и провеждането на Студентската научна конференция през 
месец май 2019 г., информационната среща с представител на фирма 
„Динакс инвест ООД”  относно програмата „Летящ старт”, проведена на 
09.10.2019 г. Членовете на клуба се включиха активно и получиха 
сертификати от обучения на тема  „Как да стартираме собствен бизнес?“, 
проведени през периода 30.05. -   01.06.2019 г. и 24.10 - 30.10.2019 г. 

 
5.2. Други извънаудиторни дейности:  



 Среща на студенти от магистърска програма “Език, литература, 
образование ” с екипа на в. Черноморски фар, организирана от проф. дфн 
М. Парзулова - ноември 2018 г. 

 Участие на студенти от специалност „Социална педагогика” (III 
и IV курс, редовно и задочно обучение) в инициативи на Община Бургас 
във връзка с Международния ден на хората с увреждания, под 
ръководстовото на гл.ас. д-р Е. Петкова – декември 2018 г. 

 Участие на студенти от специалност „Социална педагогика” в 
семинар на тема „Миграционната политика на България”, организиран  от 
СНЦ „Хоризонти” - Бургас с лекции на народния представител Диана 
Саватева и доц. д-р Елена Дичева. 

 Участие на студенти от специалностите „Стопанско управление“ 
и „Маркетинг“ в информационна среща за представяне на програма 
Еразъм +, организирана от ас. Гергана Аврамова, Институционален Еразъм 
координатор на Университета - март 2019 г.  

 Участие на студенти от специалност „Предучилищна и начална 
училищна педагогика“ (I курс) в Работилница за споделяне на добри 
практики при изработване на Монтесори материали, организирана от ЧНУ 
“Д-р Мария Монтесори“ и доц. д-р Т. Иванова  – април 2019 г.   

 Участие на студенти от специалностите  “Българска филология” 
и “Български език и история”, от магистърската програма “Език, 
литература, образование” в среща с доц. д-р Владислав Миланов (СУ 
“Св. Климент Охридски“) на тема “Агресията в политическия език”, 
организирана от проф. дфн М. Парзулова - април 2019 г. 

 Участие на студенти от специалностите „Стопанско управление” 
и „Маркетинг” в информационно-мотивационен семинар във връзка с 
обучение „Как да стартираме собствен бизнес?”, организиран от  катедра 
„Икономика и управление”  - април 2019 г. 

 Участие на студенти от специалностите „Стопанско управление”, 
„Маркетинг”,  „Индустриален мениджмънт” и „Туризъм” в  среща с 
представители на ТД на НАП, организирана от  катедра „Икономика и 
управление”, катедра „Индустриални технологии и мениджмънт” и катедра 
„Маркетинг и туризъм”. Лекцията бе на тема „НАП - модерната 
институция в услуга на обществото”. Присъстваха 35 студенти, които 
активно участваха в проведената дискусия - април 2019 г. 

 Участие на студентите Паулина Кирова и Габриела Костадинова 
от магистърска програма „Език, литература, образование” (научен 
ръководител доц. д-р Г. Петрова) и Дарина Стоянова от магистърска 
програма „Иновации в обучението по история в средното училище” 
(научен ръководител доц. д-р Г. Йовчева) в Деветата международна научна 
конференция за млади слависти в Будапещенския университет „Лоранд 
Йотвьош” -  май 2019 г. 



 Участие на 70 студенти от ПН 1.2. Педагогика в конференция на 
тема „Превенция на сексуалното насилие и злоупотреба с деца“, 
организирана от Асоциация Деметра и доц. д-р М. Дишкова – май 2019 г. 

 Участие на студенти от специалностите “Българска филология” и 
“Български език и история” в среща с доц. д-р Елена Крейчова 
(Масариковия университет в Бърно, Чехия ) и с доц. д-р Надежда 
Сталянова (СУ “Климент Охридски“) на тема “Двуезичните 
терминологични речници”, организирана от проф. дфн М. Парзулова - юни 
2019 г. 

 Посещение на студенти от специалностите „Стопанско 
управление“, „Маркетинг“,“ Туризъм“ и  „Индустриален 
мениджмънт“  в шоу рума на ВМVV и Летище Бургас за запознаване с 
работните стандарти на водещи германски компании. Тези посещения са 
ежегодни и се организират от доц. д-р Д. Керемидчиев. 

 Празнични концерти под надслов „Нека заедно се докоснем до 
магията на музиката“, организирани от ас. д-р См. Смилкова – декември 
2018г.; февруари, март 2019 г. 

5.3. Съвместни дейности между Центъра за кариерно развитие и 
Факултета по обществени науки 

 Участие на 52 студенти от специалностите „Стопанско 
управление”, „Маркетинг” и „Индустриален мениджмънт” в среща с 
представител на фирма „Decathon”, организирана от Центъра за кариерно 
развитие съвместно с катедрите „Икономика и управление”, 
„Индустриални технологии и мениджмънт”, „Маркетинг и туризъм” - март 
2019 г.  

 Участие на студенти от специалностите „Стопанско управление” 
и „Маркетинг” в среща с представители на Агенцията по заетостта към 
Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр Бургас, организирана от 
Центъра за кариерно развитие, съвместно с катедра „Икономика и 
управление” – април 2019 г. 

 Участие на 54 студенти от специалностите „Стопанско 
управление”, „Маркетинг”, „Индустриален мениджмънт” и 
„Туризам”  в информационна среща с представител на фирма „Динакс 
инвест ООД”  относно програмата „Летящ старт”. Срещата е организирана 
от Центъра за кариерно развитие, съвместно с катедра „Икономика и 
управление” – октомври 2019 г. 

 Участие на 58 студенти от специалностите „Стопанско 
управление”, „Маркетинг”, „Индустриален мениджмънт” и 
„Туризъм” в обучение на тема „Стартиране на собствен бизнес”, с лектори 
от  „Ем Енд Есс Проджектс” ООД, организирано от  катедра „Икономика и 



управление”, съвместно с главния тютор на ФОН - 24.10.2019 г. до 
26.10.2019 г.  

За съвместните дейности между Центъра за кариерно развитие и 
Факултета по обществени науки съществен принос има техническия 
изпълнител Красимира Миланова. 

5.4. Участие на студентите в Студентска научна конференция на 
Факултета по обществени науки 

XIV-тата студентска научна конференция "Теория и практика на 
съвременното управление и педагогика" по традиция се проведе в две 
сесии – зимна (13.12.2018) и лятна (16.05.2019) и в четири секции -  
"Стопанско управление и индустриален мениджмънт ", "Маркетинг и 
туризъм", "Педагогика", "Хуманитарни науки".В секция “Стопанско 
управление и индустриален мениджмънт“ продължава сътрудничеството с 
НАЦИОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ БIOРЕСУРСIВ I 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАIНИ КИIВ ЕКОНОМIЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ, което показва, че има ресурси студентската конференция да 
се превърне в международна. В секция „Маркетинг и туризъм“ участват 
студенти и научни консултанти от Колежа по туризъм и от Факултета по 
обществено здраве и здравни грижи, което показва, че студентската 
конференция се превръща в общоуниверситетска. Необходимо е 
Организационният комитет на студентската конференция да обсъди 
отново нейния формат или да промени правилата за участие, за да няма 
разминаване между тях. 
 
 

секция  
 
зимна/лятна 
сесия/общо 

Стопанско 
управление и 
индустриален 
мениджмънт 

Маркетинг 
и туризъм 

Педагогика Хуманитар 
ни науки 

Общо 
 

доклади 26/17/43 12/-/12 1/-/1 1/2/3 59  
/57/ 

студенти 31/30/61 30/-/30 3/-/3 1/2/3 97 
/117/ 

научни 
консултанти 

7/5/12 2/-/2 1/-/1 1/2/3 18  
/29/ 

 
Относно извънаудиторната заетост на студентите може да се 

обобщи, че продължава традицията проведените инициативи да са 
разнообразни, да са насочени към интегриране на теорията и 
практиката.  

Тези инициативи стимулират активността на студентите като ги 
срещат с ръководители на различни институции, поставят ги в реална 
работна среда, подготвят ги за успешна професионална реализация. 



  
Мобилности към ФОН за периода октомври 2018 г – септември 

2019 г. 
 Студентски мобилности 

Изходящи 
1. Ирина Димитрова Димитрова – специалност „Маркетинг“ – Полша, 

обучение; 
2. Стефан Асенов Димитров – специалност „Маркетинг“ – Португалия, 

обучение; 
3. Анифе Ибрахим Юмук – магистърска програма „Управление на 

туризма“ – Полша, обучение;  
4. Мария Димитрова Димитрова – магистърска програма „Маркетинг 

мениджмънт“ – Полша, практика. 
Входящи 

1. Laura Posselt – от Германия; 
2. Gunita Vorkale – от Латвия; 
3. Agate Jurane – от Латвия; 
4. Vladyslav Petrakivskyi – от Полша. 
 Преподавателски мобилности 

Изходящи 
1. Проф. дпн Маргарита Терзиева – Унгария; 
2. Проф. дфн Марияна Парзулова – Чехия; 
3. Проф. д-р Братой Копринаров – Хърватия; 
4. Доц. д-р Николай Атанасов – Литва; 
5. Доц. д-р Галина Петрова – Полша; 
6. Доц. д-р Стоян Транев – Турция; 
7. Доц. д-р Пенка Пеева – Чехия, обучение; 
8. Доц. д-р Веселина Атанасова – Хърватия; 
9. Ас. Гергана Аврамова – Полша и Словакия. 

Входящи 
1. Aiste Lazauskiene – от Литва; 
2. Istvan Polgar – от Румъния; 
3. Brie Mircea – от Румъния; 
4. Erzsebaet Vucskovics – от Унгария, обучение; 
5. Maria Dudas – от Унгария; 
6. Aija Cerpinska – от Латвия;  
7. Jelena Vilkova – от Латвия; 
8. Joanna Getka – от Полша. 



 Проведени курсове и следдипломни квалификации 
 Кандидатстудентски курс по български език, проведен от доц. д-р Г. 

Петрова  - март-април 2019, 23 участници; 
 Кандидатстудентски курс по български език, проведен от доц. д-р Г. 

Петрова – юни-юли 2019, 14 участници; 
 Икономика, организиран от проф. д-р И. Димитров – юни-юли 2019, 

14 участници. 
 

Посочената информация дава основание да се обобщи, че учебната 
дейност във Факултета по обществени науки за академичната 
2018/2019 година е успешна. 
    
                         Зам. декан по учебната дейност на ФОН: / П /  

       /доц. д-р Тинка Иванова/ 
 

 
 
 
Информацията е приета на заседание на Факултетния съвет, 

проведено на  19.11.2019 г. с Протокол №11  . 
 


