
Информация 

 

за учебната дейност 

на Факултета по обществени науки 

през академичната 2020/2021 година 

 

През академичната 2020/2021 година учебната дейност на Факултета 

по обществени науки се осъществи в условия на пандемия, което определи 

по-големия дял на обучението в електронна среда от разстояние и по-

малкия дял на присъственото обучение, т.е. на практика се осъществи 

хибридно обучение. Спазвайки наредбите на министъра на 

здравеопазването, по традиция учебната дейност се реализира съобразно  

изискванията на Закона за висшето образование, Правилника за 

устройството и дейността на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, 

Правилника за учебната дейност.  

Обучението се проведе в 12 специалности от 7 професионални 

направления. 

 

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

учебната 2020/2021 година 

В образователно-квалификационната степен “бакалавър” са 

застъпени двете форми на обучение – редовна и задочна. Постигнати са 

следните учебни резултати по специалности:  

Таблица №1.  

Учебни резултати ОКС „бакалавър”(редовно обучение) 

 

 

специалност 

І курс 

Годишен 

успех 

ІІ курс  

Годишен 

успех 

ІІІ курс  

Годишен 

успех 

IV курс 

Годишен 

успех 

Среден 

успех  

Индустриален 

мениджмънт  

4,15 4,32 4,29 4,19 4,24 

Стопанско 

управление 

4,30 4,34 4,42 5,09 4,54 

Маркетинг 

 

3,36 4,44 3,55 4,65 4,00 

Туризъм 

 

4,24 4,15 3,62 5,00 4,25 

ПНУП 

 

5,15 4,90 5,76 5,57 5,34 

НУПЧЕ 

 

5,08 4,96 5,23 5,58 5,21 

ПУПЧЕ 

 

4,69 5,19 4,35 4,82 4,76 



Социална 

педагогика 

4,84 5,06 5,65 5,57 5,28 

Български 

език и 

история 

3,13 3,86 3,99 5,08 4,02 

История и 

психология 

- - 4,64 5,46 5,05 

История и 

философия 

3,46 5,02 4,54 4,88 4,78 

Българска 

филология 

4,50 4,17 5,09 4,97 4,68 

 

Таблица №2.  

Учебни резултати ОКС „бакалавър”(задочно обучение) 

 

специалност І курс ІІ курс 

 

ІІІ курс 

 

IV 

курс 

Среден успех 

Стопанско  

управление 

4,56 4,65 4,44 4,90 4,64 

Маркетинг 4,78 4,23 4,25 4,89 4,54 

Индустриален  

мениджмънт 

3,19 3,68 4,51 4,72 4,02 

Туризъм 4,45 4,23 3,87 5,13 4,42 

ПНУП 4,50 5,41 5,61 5,50 5,26 

Социална  

педагогика 

4,84 5,01 5,35 - 5,07 

 

 

Резултатите от учебната дейност на студентите от ОКС 

„бакалавър“ дават основания за следните изводи: 

✓ Остава тенденцията за повишаване на успеха в 

педагогическите специалности и относителна устойчивост на успеха в 

икономическите специалности.  

✓ Учебните резултати принципно са най-високи в четвърти 

курс. 

✓ Доказателство за успешна учебна дейност е и включването на 

16 студенти от ФОН с успех над Отличен 5,50 (Туризъм -1; Българска 

филология -4; Социална педагогика – 4; ПНУП – 5;НУПЧЕ – 2;) в 

програмата на Община Бургас „Успешни студенти“. 

 

 

 



Таблица №3 

Промени в статута на студентите към октомври 2021 година 

 
специалност Действащи 

студенти 

Прекъснали 

студенти 

Отстранени 

студенти 

Отчислени 

с право на 

ДИ 

Напуснал

и  по 

собстве- 

но 

желание 

Стопанско 

управление 

42 2 5 3 6 

Маркетинг 31 9 17 10 

 

3 

 

Туризъм 46 19 15 13 13 

Индустриален 

мениджмънт 

24 11 9 7 1 

ПУПЧЕ 27 1 3 1 1 

НУПЧЕ 27 3 4 2 2 

ПНУП 106 2 6 2 5 

Социална 

педагогика 

41 3 4 0 1 

Български 

език и 

история 

44 3 11 3 4 

История и 

психология 

0 1 1 1 0 

История и 

философия 

26 2 1 0 2 

Българска 

филология 

41 3 6 7 3 

Общо: 455 59 82 49 41 

 

През учебната 2020/2021 година 9 студенти от специалностите Туризъм, 

Маркетинг, Стопанско управление и Индустриален мениджмънт са 

възстановили студентските си права. В началото на учебната 2021/2022 

година това са направили 10 студенти от специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, 

ПНУП, Български език и история, Българска филология.  

Статутът на студентите е динамична величина, която е резултат от 

промяна на семейно положение, месторабота, местоживеене, 

здравословно състояние, житейски планове, отношение към учебния 

процес. В сравнение с предходната акдемична година се е повишил броят 

на прекъсналите студенти. Относително постоянен остава броят на 

отстранените студенти и на студентите с възстановени права.  

 



2. Дипломирани студенти през учебна 2020/2021 година 

През учебната 2020/2021 година успешно приключват обучението си 

студенти от 12 образователни програми в ОКС „бакалавър“ и от 17 

образователни програми в ОКС „магистър“.  

 

Таблица №4. 

Дипломирани студенти през учебната 2020/2021 година   

ОКС „бакалавър“  

 

специалност дипломирани  

студенти 

ПНУП 58 

ПУПЧЕ 15 

НУПЧЕ 19 

Социална педагогика  13 

БЕИ 15 

История и психология 11 

История и философия 1 

Българска филология 29 

Стопанско управление 27 

Маркетинг 21 

Туризъм 29 

Индустриален мениджмънт 37 

Общо 275 

 

Таблица №5. 

Дипломирани студенти през учебната 2020/2021 година 

ОКС „магистър“ 

 

Магистърска програма Брой 

студенти 

I сесия 

Среден 

успех 

ДЗ/ДИ 

Брой 

студенти 

II сесия 

Среден 

успех 

ДЗ/ДИ 

ПНУП 4 5,28 43 5,49 

Съвременни аспекти на 

образованието в ДГ и НУ 

15 5,66 5 5,75 

Информационни технологии в 

обучението 1 – 4 клас 

5 6,00 8 5,75 

Иновации в обучението по 

история в средното училище 

2 3,75 10 5,75 

Език, литература – 

културологични аспекти 

- - 3 5,75 

Език, литература, образование 4 5,25 2 5,50 



Маркетинг мениджмънт 3 5,17 3 5,17 

Международен бизнес 1 6,00 1 4,00 

Финансов мениджмънт на 

предприятието 

7 5,64 5 5,25 

Бизнес администрация 1 5,50 1 5,00 

Управление и развитие на 

човешките ресурси  

4 5,25 9 5,50 

Управление на организациите в 

образованието, културата и 

изкуството 

1 6,00 - - 

Управление на туризма  2  15 5,12 

Икономика и организация на 

туристическия бизнес 

1 6,00 1 4,75 

Мениджмънт на туристическа 

дестинация 

20 5,02 1 5,25 

Инженерен дизаин - - 1 6,00 

Управление на операциите, 

процедурите и митническото 

обслужване при търговия с 

акцизни стоки 

- - 5 5,50 

Общо 69 5,39 113 5,34 

 

През учебната 2020/2021 година във ФОН общо са дипломирани 457 

студенти –– 275 в ОКС „бакалавър“ и 182 в ОКС „магистър“. В 

сравнение с минали академични години се отбелязва повишаване на броя 

дипломирани студенти в ОКС „бакалавър“, което повишава общият брой 

дипломирани студенти във ФОН.  

 

3. Резултати от обучението в ОНС „доктор“ 

През отчетния период успешно продължи работата на катедрите 

„Икономика и управление“ и „Индустриални технологии и мениджмънт“ с 

докторанти. Предстои стартирането на докторска програма 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“.  

По докторска програма „Организация и управление на 

производството (индустрията) девет докторанти продължават 

обучението си – седем в редовна форма на обучение и двама в задочна 

форма на обучение. Има двама докторанти, които са отчислени с право на 

защита. 

По докторска програма „Технология на природните и синтетични 

горива“ има трима докторанти – един в редовна форма на обучение и 

двама докторанти на самостоятелна подготовка (по фирмена поръчка 

срещу заплащане). 



 Към настоящия момент във ФОН се обучават 12 докторанти. Те 

са атестирани съгласно графика на Атестационната комисия на ФОН с 

положителна оценка за работата им и изпълнението на заложените в 

индивидуалния план задачи, които по своя вид и обем надвишават 

планиранираните. 

 

4. Практическа подготовка на студентите 

В условията на пандемия практическата подготовка на студентите се 

осъществи със съвместните усилия на специалисти, директори на 

образователни институции, ръководители на практика, ръководители на 

катедри. Доказателство за добрата екипна работа е, че всички практики се 

проведоха, както са предвидени в учебните планове и няма променени 

графици или отложени практически изпити.  

За специалностите, в които студентите придобиват професионална 

квалификация „учител“ или “социален педагог“, бяха сключени договори с 

Община Бургас, 13 училища, 4 детски градини, 8 социални институции. 

През отчетния период бяха приети П Р А В И Л А за провеждане на 

практическа подготовка на студентите от ПН 1.2. Педагогика, ПН 1.3. 

Педагогика на обучението по... и ПН 2.1. Филология по време на 

противоепидемични мерки. След тяхното гласуване от ФС през февруари 

2021 г. и утвърждаването им от Ректора практическата подготовка на 

студентите се осъществи в условия на синхронно и асинхронно обучение в 

електронна среда от разстояние. На 13 студенти от специалностите 

ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, които заместваха учители по време на 

пандемията, след представяне на документ от образователните институции 

и съгласно решение на катедра „Педагогика и методика на обучението“ им 

бе призната съответна практика от учебния план по специалността. 

За студентите от специалностите „Маркетинг“, „Туризъм“ и 

„Стопанско управление“ продължи традицията учебно-производствената 

практика да се провежда индивидуално. За студентите от специалност 

„Индустриален мениджмънт“ останаха двете форми на практика – 

индивидуално и групово в ЛукОйл Нефтохим – Бургас. Ръководителите на 

практиката се утвърждават от Факултетния съвет по предложение на 

катедрите. Студентите преминават през инструктаж и отчитат проведената 

практика по програма, приета от съответната катедра. Пандемията не 

промени тази традиция. 

 

АНАЛИЗЪТ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ПОКАЗВА: 

Наблюдава се обща тенденция за използване на интерактивни 

методи на обучение – дискусии, решаване на казуси, делови игри, защита 

на проекти, срещи със специалисти от практиката, което се отразява 



позитивно както върху ангажираността на студентите в 

образователния процес, така и върху учебните им постижения.  

Увеличава се участието на студентите в проектите по НИХТД, 

което е добра практика за съвместна работа с преподавателите и 

интегрирането на учебната дейност с изследователската. 

Продължава дейността на ръководителите на катедри и 

тюторите на специалностите за оказване на подкрепа на студентите с 

цел превенция на отпадането или прекъсването на образованието им, 

когато това е възможно в рамките на съществуващата нормативна 

база.  

Има повишаване на броя на дипломираните студенти, което 

доказва успешното приключване на учебната им дейност. 

Обучението в ОНС „доктор“ се провежда съобразно приетите 

индивидуални планове на докторантите, но изпълнението им надвишава 

планираните задачи.  

 

5. Извънаудиторна дейност и инициативи за стимулиране 

мотивацията на студентите за учене и успешна професионална 

реализация 

 

5.1. Клубна дейност 

• Студентски клуб „Интелектуалец” 

Дейността на студентски клуб „Интелектуалец“ е под научното 

ръководство на доц. д-р Н. Атанасов. През учебната 2020/2021 година бяха 

реализирани следните инициативи: 

• Дебати по темите „Огледалото на тайната, огледалото на 

истината” и „Хари Потър и светът на магията” с участието на 

членовете на клуба, студенти от клуб „Млад предприемач” и докторанти от 

ПН 3.7.„Администрация и управление” - 18.03.21.  

• тематична онлайн среща с доклади и дискусия по въпроси за борбата 

между знанието и Ковид-19 по инициатива на студентите от клуб 

„Интелектуалец” и с участието на студенти от клуб „Млад предприемач”, 

докторанти от ПН 3.7. „Администрация и управление”.  Студентите бяха 

подкрепени от тюторите Кр. Миланова и гл.ас. д-р Ал. Янакиева - 13.05.21.  

•  

• Студентски клуб „Историк” 

Студентски клуб „Историк“ е под научното ръководство на доц. д-р Г. 

Йовчева и включва студенти от ПН 1.3. Педагогика на обучението по.... 

Негов председател бе  Силвия Бинева, а от началото на учебната 2021-2022 

година е Жорета Кирова.  



Клубът проведе онлайн конференция „Исторически четения“, в която 

взеха участие студенти и преподавателите доц. д-р Г. Йовчева, гл.ас. дин 

М. Гюзелев и д-р Н. Митев – 26.05.21. 

 

• Студентски клуб „Млад предприемач” 

През учебната 2020/2021 година студентски клуб „Млад предприемач“ 

организира и осъществи инициативите: 

• Работна среща в електронна среда от разстояние на членовете на 

студентски клуб „Млад предприемач“ с представители на Пощенска банка 

с цел подготовка за уебинар на тема „Как да превърнем себе си в Супер 

кандидат за работа“ -14.05.21.  

• Уебинар в електронна среда от разстояние със студенти от 

специалност „Стопанско управление“ и докторанти от докторска програма 

„Организация и управление на производството“ (индустрията) с цел 

подобряване на практическата им подготовка, организиран съвместно  с 

Пощенска банка. Борислав Попов, Мениджър Развитие на таланти 

Банкиране на дребно в Пощенска банка представи лекцията „Как да 

превърнем себе си в Супер кандидат за работа“, а колегата му Емил 

Георгиев запозна участниците с възможностите за стаж и кариерно 

развитие в Пощенска банка – 20.05.21. 

•  

5.2. Участие на докторанти  

През учебната 2020/2021 година докторантите се включиха активно в 

следните инициативи: 

• Участие в провеждането на анкетно проучване съвместно с 

"Бургаската търговско-промишлена палата" за прилагането на иновативни 

бизнес модели, насочени към повишаване на конкурентоспособността на 

предприятията, благоприятното позициониране на пазара и подобряване на 

икономическа ефективност в условията н съвременните процеси в 

глобалния стопански живот.  

• Работни срещи с представители и ръководители на Бургаската 

търговско-промишлена палата и Бургаската търговско-индустриална 

камара за сътрудничество в изследователски проекти сред бизнеса, 

студентски практики и инициативи. 

• Провеждане на уебинар на тема „Същност на Блокчейн технологията 

и особености при инвестициите в криптовалути”, организиран от 

докторант Р. Гигов с участието на ученици от X XI XII клас като 

продължение на дейностите по популяризиране на кандидат-студентската 

кампания на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – 30.03.21. 



• Участие в семинар „Как да комуникираме наука?”, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

(ОПНОИР), Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСЕСИФ) - Русен Гигов, Екатерина Стаматова. 

• Участие в обучение на тема: „Интелектуална собственост в ИКТ 

сектора”, организиран от „Изпълнителна агенция за насърчаване на малки 

и средни предприятия” (ИАНМСП); „Институт по интелектуална 

собственост и технологичен трансфер на УНСС” – Русен Гигов. 

• Участие в Първа зимна школа „Мениджмънт в енергетиката”, 

организирана от Център за образователни услуги – СУ „Св. Климент 

Охридски” - Русен Гигов, Олга Вихристюк. 

• Участие в Трета лятна школа „Мениджмънт в енергетиката”, 

организирана от Център за образователни услуги – СУ „Св. Климент 

Охридски”.- Русен Гигов. 

• Участие в Първия младежки форум под надслов Бъди Европа, 

организиран от Съвета за популяризиране на Конференциата за бъдещето 

на Европа, проведен на 22.10.2021 г. – Русен Гигов и Олга Вихристюк. 

• Участие в уебинар на тема Докторантско обучение и професионална 

реализация – Теодора Тодорова. 

• Участие в Национален проект „Млади учени и постдокторанти”  – 

Русен Гигов и Надежда Нончева. 

• Публикуване на резултати от изследователска дейност в Електронно 

научно списание "Научен атлас", бр. 2 и бр. 3, 2021., под научното 

ръководстовото на проф. д-р Стоянка Петкова – Георгиева – Васил Янков, 

Иван Петров, Надежда Нончева, Русен Гигов, Екатерина Стаматова, Иван 

Илчев, Теодора Тодорова, Олга Вихристюк - https://scientificatlas.com/issue 

• Публикации на докторанти и студенти в научна база Scopus 

съвместно с доц. д-р Д. Йорданов. 

5.3. Други извънаудиторни дейности с участие на студенти от 

ФОН 

• Участие на 19 студенти от специалност „Туризъм“ в представяне на 

студентско портфолио „Туристически райони в България“ с цел практическа 

насоченост на обучението под ръководството на доц. д-р З. Дечев – 12.12. 20. 

• Уебинар със студенти от специалност „Стопанско управление“ и 

докторанти от докторска програма „Организация и управление на 

производството“ (индустрията) за подобряване на практическата 

подготовка на студентите, организиран съвместно от катедра „Икономика 

и управление“ и Пощенска банка. Гост-лектор бе Борислав Попов, 

Мениджър Развитие на таланти Банкиране на дребно в Пощенска банка, 

https://scientificatlas.com/issue


който презентира темата „За дигитализацията и новите пазарни лидери“ –

Бяха представени и възможностите за стаж и кариерно развитие в 

Пощенска банка – 16.12.20. 

• Участие на 16 студенти от специалност „Туризъм“ в конкурсна 

постерна сесия „Туристически ресурси в България“ под ръководството на доц. 

З. Дечев - 18.12.20. 

• Участие на Теодора Бързева, студент от специалност Българска 

филология, III курс, в Международна инициатива „Нощ на литературата“ 

под ръководството на гл. ас. д-р Илиана Иванова гр. Бургас - 12.03.21. 

• Участие в БТВ - новините на тема за замърсяването и общата ни 

отговорност - 02.04.21. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/bokluci-kraj-reka-zashto-koritoto-na-sredecka-

otnovo-e  

zamarseno.html?fbclid=IwAR17vzhpr9hINxd54dCc9F1qGQE0pUK1bvtN7IOvvN4jeNUi-

hLAWOU6Tc4 

• Уебинар със студенти от специалностите „Стопанско управление“ 

(редовно и задочно обучение), „Маркетинг“, „Туризъм“, „Индустриален 

мениджмънтн“, „История и философия“,  докторанти от ПН 3.7 

„Администрация и управление“ на тема „Пенсионната система в 

България“. Гост лектор бе Димитрина Вернова, мениджър ключови 

клиенти в NN Bulgaria Пенсионно осигуряване. Уебинарът бе организиран 

от доц. д-р В. Бинева, хон. ас. Кр. Миланова с подкрепата на доц. д-р Н. 

Атанасов,  доц. д-р Ст. Транев и тюторите гл. ас д-р П. Янгьозов, гл. ас. д-р 

Ал. Янакиева – 13.04.21. 
• Участие на студенти от специалност „Българска филология“ със 

седем доклада в Международната студентска конференция в Лвов, 

организирана съвместно от Лвовския национален университет “Иван 

Франко” и катедра „Български език и литература“ по инициатива на проф. 

дфн М. Парзулова и под научното ръководство на проф. дфн М. Парзулова, 

доц. д-р Ан. Буюклиева, ас.д-р Ир. Димова – 16.04.21. 

• Практическо обучение на студенти сред природата с Владимир 

Димитров, председател на сдружение „Зелена Странджа“. Ръководител на 

групата доц. д-р Зл. Димитрова - 22.04.21. 

• Отбелязване на пролетните празници Лазаров ден и Цветница сред 

природата. Организатор доц. д-р Зл. Димитрова - 23.04.21. 

• Уебинар със студенти от специалностите „Стопанско управление“ 

(редовно и задочно обучение), „Маркетинг“, „Туризъм“, „Индустриален 

мениджмънтн“ на тема „Документиране и отчитане на разчетите между 

юридическите лица и банките“. Гост лектор бе Надежда Нончева, 

мениджър корпоративни клиенти в УникредитБулбанк. Инициативата се 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/bokluci-kraj-reka-zashto-koritoto-na-sredecka-otnovo-e%20%20zamarseno.html?fbclid=IwAR17vzhpr9hINxd54dCc9F1qGQE0pUK1bvtN7IOvvN4jeNUi-hLAWOU6Tc4
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/bokluci-kraj-reka-zashto-koritoto-na-sredecka-otnovo-e%20%20zamarseno.html?fbclid=IwAR17vzhpr9hINxd54dCc9F1qGQE0pUK1bvtN7IOvvN4jeNUi-hLAWOU6Tc4
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/bokluci-kraj-reka-zashto-koritoto-na-sredecka-otnovo-e%20%20zamarseno.html?fbclid=IwAR17vzhpr9hINxd54dCc9F1qGQE0pUK1bvtN7IOvvN4jeNUi-hLAWOU6Tc4
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/bokluci-kraj-reka-zashto-koritoto-na-sredecka-otnovo-e%20%20zamarseno.html?fbclid=IwAR17vzhpr9hINxd54dCc9F1qGQE0pUK1bvtN7IOvvN4jeNUi-hLAWOU6Tc4


реализира със съдействието на тюторите Кр. Миланова, гл. ас д-р П. 

Янгьозов, гл. ас. д-р Ал. Янакиева – 26.04.21. 

• Почистване на пътя към манастир „Света Богородица“от студенти от 

специалност „Социална педагогика“. Организатор доц. д-р Зл. Димитрова -  

28.04.21. 

• Участие на студенти доброволци в деня на отворените врати на яхт 

клуб „Черноморец“ - гр. Бургас. Организатори доц. д-р Зл. Димитрова и 

доц. д-р Н.Калоянова - 30.04.21. 

https://www.flagman.bg/article/239970?fbclid=IwAR2f2tFZ6zYnkzNQluW3px40mh3HqDK

uLnxXOXi_SmQel0r8lbou5K8HoAI  

• Среща на студенти от IV ПУПЧЕ с работодатели по инициатива на 

проф. дпн М. Терзиева.  

• Участие на студенти от специалност „Социална педагогика“(III- 

IVкурс) с доклади и публикации във Втора научно-практическа 

конференция “Права на детето“, проведена от Фондация „Право на 

детство”, проект FIRST и Клуб „Млад педагог/социален педагог” към РУ 

„Ан. Кънчев“, под ръководството на доц. д-р М. Дишкова -11.05.21. 

• Участие на педагози и икономисти в инициатива „Лесовъди за един 

ден в ПП „Странджа“. Организатори гл.ас. д-р П. Янгьозов, Кр. Миланова, 

водещ на групата доц. д-р Златка Димитрова – 17.05.21 

• Отбелязване на деня на българския спорт с флаш моб пред 

Факултета по обществени науки, организатор доц. д-р Зл. Димитрова – 

18.05.21.. 

https://www.facebook.com/1558138386/videos/pcb.10224873872464929/1022487386298469
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• Почистване на Мандренското езеро. Организатор доц. д-р Зл. 

Димитрова– 21.05.21. 

• Участие на 19 студенти от специалност“ Туризъм“ (редовно и задочно 

обучение ) в тренинг „Иновативни методи за промотиране в екскурзоводската 

дейност“, организиран от доц. д-р З. Дечев – 25-28.05.21.  

• Участие на студенти от II ПУПЧЕ и III ПУПЧЕ в юбилеен спектакъл 

"Рожден ден като на кино" на ДГ „Райна Княгиня“ под ръководството на 

доц. д-р Зл. Димитрова и ас. Г. Аврамова – 28.05. 21.  

• Участие на Мирела Ганчева, студент от специалност „Социална 

педагогика“, в 39-ата сесия за млади участници и 9-ата сесия за учители на 

Националната олимпийска академия на БОК - 05-08.06. 21. Ръководител 

доц. д-р Зл. Димитрова. 

https://www.flagman.bg/article/239970?fbclid=IwAR2f2tFZ6zYnkzNQluW3px40mh3HqDKuLnxXOXi_SmQel0r8lbou5K8HoAI
https://www.flagman.bg/article/239970?fbclid=IwAR2f2tFZ6zYnkzNQluW3px40mh3HqDKuLnxXOXi_SmQel0r8lbou5K8HoAI
https://www.facebook.com/1558138386/videos/pcb.10224873872464929/10224873862984692
https://www.facebook.com/1558138386/videos/pcb.10224873872464929/10224873862984692


• Онлайн среща за професионалното развитие на студентите от ПН 1.3. 

Педагогика на обучението по ..., ОКС „Бакалавър“, IV курс, и ОКС 

„Магистър“, образователна програма „Иновации в обучението по история 

в средното училище“ с г-жа Галена Маврева, заместник-директор на ПГЧЕ 

,,Васил Левски’’, гр. Бургас. Организатор на срещата бе доц. д-р Г. 

Йовчева  - 30.06.21. 

• Среща на студенти от специалност "Туризъм" с министъра на 

туризма доц. Стела Балтова и участие в дискусия, посветена на проблемите 

в туристическия бранш под ръководството на доц. д-р Зл. Караджова – 

27.09.21. 
https://raphaelinfo.com/news/?fbclid=IwAR2v0XdCoKRrnYaFKsxcLitCTRNWVNO246Kw

c9FqAMZ44pK-_6KPXO0t0Yk. 

• Посещения на туристически обекти от студенти от специалност 

„Туризъм“, организирани от доц. д-р З. Дечев – октомври 21.  

• участие на студенти от ФОН в инициативата Бургас свети - Голямото 

нощно бягане в Бургас.Ръководител доц. д-р Зл. Димитрова – 30.10.21. 

• . Участие на студенти от специалност „Туризъм“ в кръгла маса 

„Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в 

България в условията на Covid-19 пандемия“ под ръководството на проф. 

д-р Ст. Маринов - 12.11.21. 

• Участие на 18 студенти от специалност „Туризъм“ в Студентска 

конкурсна електронна постерна сесия, организирана от доц. д-р З. Дечев – 

26.11.21.  

5.4. Участие в Студентска научна конференция 

По традиция бе проведена Студентска научна конференция.  

Таблица №6.  

Резултати от лятната сесия, проведена на 13.05.21 г. 

сесия доклади студенти научни 

консултанти 

Лятна сесия 25 31 8 

 

5.5. Участие в проект „Студентски практики“- фаза 2 

На 05.02.21 г. по инициатива на тюторите на специалност 

„Стопанско управление“ се проведе информационна среща и дискусия в 



електронна среда от разстояние по проект „Студентски практики“ – фаза 2. 

В инициативата се включиха над 60 студенти от специалностите 

„стопанско управление“, „Индустриален мениджмънт“, „Българска 

филология“, „Маркетниг“, „Туризъм“, докторанти от ПН 3.7. 

Администрация и управление, гл. тютор доц. д-р СТ. Транев, тюторите 

гл.ас. д-р Ал. Янакиева и гл.ас. д-р И. Иванова.Функционалният експерт от 

екипа на проекта доц. д-р М. Тодоров запозна студентите с целите, 

условията, ползите от проекта. 

Таблица №6. 

Резултатите от проект „Студентски практики“ – фаза 2  

към 30.11.21 г.  

Академичен 

наставник 

Студенти ОКС 

„бакалавър“ 

ОКС 

„магистър“ 

Приключили 

практики 

Веселина 

Атанасов 

7 - 7 7 

Добромир 

Йорданов 

2 2 - 2 

Елена 

Петкова 

99 81 18 99 

Златина 

Караджова 

65 21 + 5 ПБ 36 50 

Иван 

Димитров 

2 2 - 2 

Илиана 

Иванова 

10 10 - 10 

Маргарита 

Терзиева 

44 34 - 38 

Николай 

Милев 

7 7 - 7 

Николай 

Атанасов 

1 1 - 1 

Пенка 4 3 1 1 



Вълчева 

Петко 

Янгьозов 

6 6 - 6 

Общо 247 167+5ПБ 70 220 

Година на 

завършване 

Реализирани 

практики 

от 240 часа 

ОКС 

„бакалавър“ 

ОКС 

„магистър“ 

Практики в 

процес на 

приключване 

2020 56 46 10 - 

2021 166 119+5 ПБ 42 20 

Общо 222 165+5 ПБ 52 20 

 

През отчитания период се наблюдават разнообразие от извънаудиторни 

дейности, които в условията на пандемия са възможности за активно 

общуване на студенти, преподаватели, специалисти от практиката и 

успешно обогатяват обучението в електронна среда от разстояние. 

6. Мобилности към ФОН за периода октомври 2020 г. –октомври  

2021 г. 

• Студентски мобилност 

Стефан Асенов Димитров –МП „Финансов мениджмънт“ - Полша 

• Преподавателски мобилности 

Изходящи 

Доц. д-р Галина Петрова  - Полша  

Входящи 

1. Istvan Polgar – Румъния 

2. Brie Mircea – Румъния 

3. Tomina Gagriela Saveanu – Румъния, обучение 

4. Claudia Nastasia Saveanu - Румъния, обучение 

5. Sorana Mihaela Saveanu - Румъния, обучение 

6. Maria Dudas – Унгария, обучение 

• Проведени курсове и следдипломни квалификации 

- Кандидатстудентски курс по български език, проведен от доц. д-р Г. 

Петрова  - юни/юли 2021, 33 участници; 

- СДК  Икономика, организиран от проф. д-р И. Димитров – април-

юни 2021, 13 участници. 



 

Посочената фактология дава основание да се обобщи, че въпреки 

пандемията, учебната дейност във ФОН през академичната 2020/2021 

година е успешна. Със съвместните усилия на преподаватели и 

студенти са използвани максимално възможностите на хибридното 

обучение и натрупаният опит ще се обогатява и надгражда. 

 

 

                                                                          Декан на ФОН: / П / 

       /доц. д-р Тинка Иванова/ 

 

 

 

 

Информацията е приета на заседание на Факултетния съвет, 

проведено на  09.12.2021 г. с Протокол № 13 


