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Предизвикателства 

Основните предизвикателства пред Философски факултет в предстоящия 

период могат да бъдат формулирани в следните посоки: 

- Запазване на образователния, научния и административния капацитет и 

единството на Философски факултет в условията на демографската 

криза и очакван намаляващ прием във всички негови специалности 

- Успешно интегриране на Философски факултет в динамично 

развиващите се балкански и европейски университетски и 

изследователски научни мрежи 

- Запазване и усилване на високото качество на обучение във 

Философски факултет въпреки очевидната криза на българската 

образователна система 

- Повишаване видимостта на научната дейност във Философски 

факултет в съответствие с въвежданите нови национални и 

международни изисквания и стандарти 

- Преодоляване на негативната тенденция на самоизолация и затваряне 

на основните звена във Философски факултет и между отделните 

факултети в Софийския университет 



 

Приоритети 

- По-нататъшно утвърждаване на Философски факултет като водещ 

национален център в областта на социалните и хуманитарните науки и 

укрепване на първичните му научни звена 

- Открито и ефективно управление, запазване духа на академичност, 

толерантност и колегиалност във взаимоотношенията, зачитане 

личното достойнство на всеки един член на академичната колегия във 

Философски факултет – преподаватели, служители, студенти 

- Разширяване на международното сътрудничество в образователната и 

научната дейност на Философски факултет в европейското 

университетско пространство със специален фокус върху регионалните 

партньорства със страните от Балканския полуостров и Източна Европа 

- Засилване на реалното участие на студентите в дейността на 

Философски факултет  

- Цялостна електронизация на административните дейности и поетапно 

прекратяване на съществуващото в момента дублиране на учебната 

документация в преподавателския труд и административните преписки 

- Периодично актуализиране на учебните планове и програми във 

Философски факултет, в съответствие с постиженията в научно-

изследователската дейност на катедрите и актуалните потребности на 

динамично променящите се съвременни общества  

- По-нататъшно развитие на материално-техническата база и на 

инфраструктурата за учебна, изследователска и информационна дейност 



 

Основни задачи: 

 

1. Целенасочени усилия за създаване на постоянна връзка с Регионалните 

управления на образованието в страната 

2. Засилване на непосредствените контакти с водещите училища и 

гимназии в областните градове на страната 

3. Стимулиране на преподавателската активност за установяване на по-

тесни контакти с водещи преподаватели и включване на техни изявени 

ученици от финалната степен на средното образование в 

университетски курсове 

4. Разработване на цялостен пакет печатни и видео рекламни материали 

за широкия спектър на образователните възможности, които предлага 

Философски факултет 

5. Постоянна актуализация на сайта на Философски факултет и 

превръщането му в основно средство за публична комуникация 

6. Създаване на мрежа от клубове на възпитаниците на Философски 

факултет за проследяване реализацията на завършилите студенти и 

осъществяване на връзка с тях 

7. Стимулиране създаването на съвместни програми в бакалавърската и 

магистърската образователно-квалификационна степен с партньорски 

европейски университети 

8. Насърчаване на студентската и преподавателската мобилност 

9. Специален акцент при работата със студентите върху възможностите за 

придобиване на педагогическа правоспособност по време на редовното 

им обучение в различните специалности на Философски факултет 



 

10. Участие на водещи специалисти от чужди университети и научни 

организации под формата на гост-лектори в образователния процес в 

трите ОКС – бакалавър, магистър, доктор 

11. Насърчаване и административна подкрепа на всички реални 

възможности за участие на Философски факултет в международни и 

национални изследователски проекти 

12. Приоритетна подкрепа на интердисциплинарни научни проекти, 

включващи две или повече основни научни звена във Философски 

факултет, както и с други факултети на Софийския университет 

13. По-тясно сътрудничество с отделни институти на БАН в сферата на 

научно-изследователската дейност и докторантското обучение 

14. По-широко участие на изявени студенти, докторанти и постдокторанти 

в научно-изследователската дейност на Философски факултет 

15. Продължаването на традицията за интердисциплинарни летни школи и 

семинари за докторанти и магистри 

16. Включване по предложение на отделните катедри в издателския план 

на Философски факултет на най-добрите докторски дисертации с 

безспорен научен принос 

17. Регламентирано стимулиране на вече съществуваща в рамките на 

Философски факултет научна периодика, която покрива новите 

национални изисквания към научните публикации, както и 

разработване на цялостна политика на общофакултетно ниво в сферата 

на съвременните международни наукометрични системи, свързана с 

публикационната активност на студентите, докторантите и 

преподавателите 



18. Осъществяване на по-пряка връзка между достиженията в научно-

изследователската сфера и преподавателската работа чрез разработване 

на избираеми дисциплини или осъвременяване на вече съществуващи 

такива в резултат на успешно приключили научни проекти в отделните 

първични научни звена 

19. Разширяване на възможностите за използване на нововъведенията в 

съвременните информационни и комуникационни технологии в 

образователния процес 

20. Регулярно поддържане и развиване на платформите и ресурсите за 

електронно обучение в Софийския университет чрез продължаване 

процесите на дигитализация на учебно съдържание и на учебни 

ресурси 

21. По-тясна координация между Философски факултет и институциите в 

страната за осъществяване на различни програми по СДК за 

продължаващо обучение, квалификация и преквалификация на 

работещите в тях специалисти, включително и изнесени такива 

22. Разширяване на съвместната дейност на Философски факултет с ДИУУ 

и по-широко участие на негови преподаватели в различните програми 

за квалификация на учителите 

23. Засилване работата на Информационното звено, създаване и постоянно 

поддържане на база данни за всички основни видове административни 

процедури, свързани с професионалните направления и специалностите 

във Философски факултет 

24. Осигуряване на необходимите условия за кариерното и научно 

развитие на преподавателския състав 

25. Решително отстояване на позицията за достойно заплащане на 

полагания труд от преподавателския и административен състав на 



Философски факултет, както и продължаване на политиките за 

допълнително материално стимулиране според показаните 

индивидуални резултати 

26. Преразглеждане на сега съществуващите тарифи за заплащане на 

наднормените часове и за научно ръководство на докторантите 

27. Създаване на механизъм за диференцирано заплащане, отчитащо 

всички видове заетост – преподавателска заетост, научни резултати, 

публикационна и проектна дейност, привлечени средства, 

допълнителни административни ангажименти и др. 

28. Осигуряване на възможности за непрекъсната допълнителна 

квалификация на преподавателския и административния състав на 

Философски факултет: чуждоезиково обучение, нови методи на 

преподаване, информационни и комуникационни технологии и т. н. 

29. По-нататъшно укрепване и развитие на постдокторантския статут във 

Философски факултет като начин за допълнително кадрово укрепване 

на първичните научни звена 

30. Продължаване на програмата за младите учени и на изследователи, 

съобразена с потребностите на основните научни звена и 

необходимостта от устойчивост и приемственост в тяхната работа 

31. Подпомагане на професионалното ориентиране на студентите чрез 

реално сътрудничество с Университетския кариерен център 

32. Засилване ролята на Факултетния студентския съвет като реален 

партньор на деканското и катедрените ръководства и подкрепа на 

студентското самоуправление и инициативи 



33. Възстановяване на добрите традиции, създадени с Празника на 

философски факултет и стимулиране на културните изяви на 

студентската общност 

34. Поддържане и обновяване на сградния фонд – основни и текущи 

ремонти, понижаване на експлоатационните разходи, реновиране на 

учебни зали, на преподавателски кабинети и прилежаща 

инфраструктура 

35. Трайно решение на интернет връзката във всички сгради на 

Философски факултет в кампуса около хотел «Плиска» 

36. По-нататъшно цялостно благоустройство на кампуса и трайно 

решаване на дългогодишния проблем с канализацията 

37. По-нататъшна модернизация на библиотеките на Философски факултет 

и регулярно попълване на фондовете им с новозакупена литература и 

дигитални ресурси 

                                                            

                                                                                        

 


