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сновните дейности, които  се реализират в Департамента са: квалификационна, 

научноизследователска, финансова и стопанска. В настоящото изследване е 

представена квалификационната дейност, реализирана в Департамента през 

учебната 2016-2017 г. В него се осъществяват следните форми на продължаващо образование – 

обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация, професионално-

педагогически специализации, курсове и изпитни процедури за придобиване на 

професионално-квалификационна степен и др.   

Обучението за придобиване на допълнителна професионална квалификация е част от 

дейностите по осъществяване на продължаващо образование, за които Департаментът има опит 

и съдействие от останалите структурни звена в университета. През учебната 2015-2016 година 

обучението за придобиване на допълнителна професионална квалификация се реализира в пет 

специалности. На следващата година техният брой се увеличава, като се осъществява обучение 

по следните допълнителни професионални квалификации: „Английски език“, „Английски език 

в начален етап на образование“, „Физическо възпитание и спорт“, „Математика“  и 

„Информатика и информационни технологии“, "Предучилищна педагогика", "Логопедия" и 

„Технологии и предприемачество“. През настоящата учебна година се организира един курс за 

придобиване на професионална квалификация "учител".  

 

Таблица 1 

Обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация 

 

Уч. година Курсове Специализанти 

     2015-2016 5 128 

     2016-2017 9 260 

 

Важна организационна форма на продължаващата квалификация са професионално-

педагогическите специализации и подготовката за присъждане на първа и втора 

професионално-квалификационна степен.  

 

 

О 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR 

http://www.sociobrains.com/


 

STATUS OF THE DEPARTMENT FOR INFORMATION, QUALIFICATION  

AND CONTINUES EDUCATION AT SHUMEN UNIVERSITY KONSTANTIN 
PRESLAVSKY 

SNEZHANA VACHEVA 43-46 

44 

Таблица 2. 

Професионално-педагогически специализации и подготовка за присъждане на първа и 

втора професионалноквалификационна степен 

 

Уч. година Курсове Курсисти 

    2015-2016 43 179 

    2016-2017 54 269 

 

През периода от 1 юни 2016 до 1 юни 2017 г. се провеждат 54 курса, в които са обхванати 

269 педагогически специалисти. Сравнителният анализ показва, че броят на курсовете в 

сравнение с учебната 2015-2016 г. се е увеличил с 11 курса, а на специализантите - с 90. 

Особено голям е броят на специализантите по следните професионално-педагогическите 

специализации: "Предучилищна педагогика" и "Начална училищна педагогика", „Управление 

на образованието“, „Теория на възпитанието и дидактика“. 

Трайна е тенденцията на търсене на тематични курсове. В резултат на това през 

посочения период са реализирани изключително голям брой разнообразни квалификационни 

курсове. От началото на учебната 2016-2017 г. до края на юли 2017 г. броят на краткосрочните 

тематични  курсовете е 441. В тях участват   10769   педагогически специалисти.  

В сравнение с предходната учебна година броят на курсовете е увеличен с 55% а на 

курситите - с 51 %. През месец август са планирани още курсове. С тяхното реализиране ще се 

увеличи процентното съотношение в полза на настоящата учебна година. 

В департамента се постави началото на продължаващо образование на  студенти. През 

тази учебна година се проведоха два тематични курса със студенти от магистърска програма 

„Иновации в началното образование“. През месец юни студентите от магистърска програма 

"Иновации в предучилищното и началнотото образование" в гр. Добрич участваха също в 

тематичен курс. 

 През настоящата учебна година са осъществени 60 подготвителни курса за придобиване 

на V, IV, II и I професионално-квалификационни степени. В резултат на това е реализиран по-

голям прием на кандидати. Тези данни показват, че независимо от откриването на нови 

департаменти към  университетите в градовете Пловдив и Велико Търново, кандидатите за 

явяване на изпитни процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени в 

Департамента в гр. Варна се увеличават. 

Нарастналият им брой се дължи на запазването на петте професионално-

квалификационни степени в наредбата за статута и кариерното развитие на педагогическите 

специалисти. С нея се създават  възможности придобитите от педагогическите специалисти 

професионално-квалификационни степени да са важен критерий за тяхното кариерно развитие  

и за оценката от инспектирането на учебните заведения от Националния инспекторат по 

образование. 

 

Таблица 3 

Краткосрочни тематични курсове 

Уч. година Курсове Курсисти 

     2015-2016 242 5544 

     2016-2017 441 10769 

 

В изпълнение на Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на 

образователна дейност сред българите в чужбина в Департамента се организират редица 

курсове [3]. Тяхната продължителност е две седмици.  

 

Таблица 4  

Курсове с българите в чужбина 
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Година 
Курсове с чужденци от български етнически произход, финансирани от 

МОН 

 
Брой курсове 

Брой участници от:Румъния, Сърбия, Молдова, 

Украйна, Казахстан 

2016 6 654 

2016 7 634 

 

През лятото на 2016 г. са проведени 6 курса, в които са обучени 654 курсисти. Те  са от 

Румъния, Молдова, Сърбия, Украйна и Казахстан. Курсовете, организирани през 2017 г. с 

българите в чужбина, са 7, а участниците в тях - 634. В сравнение с предходната година техният 

брой е увеличен с един курс, а броят на курсистите е по-малък с 20. Намаленият им брой  се 

дължи на създадения Департамент към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", където се организират 

подобни курсове.  

През 2016 г. се проведе анкетно проучване с участниците в обучението. С него се получи 

информация за качеството на образователния процес и дейността на администрацията. 

Резултатите от изследването показват, че българите, живеещи в чужбина, високо оценяват 

образователната дейност, реализирана  в курсовете, както и материалната база и обслужването 

в Департамента. 

Важен аспект от неговата дейност са изпитните процедури за придобиване на 

професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти. В следващата 

таблица са представени данни за тях. До настоящия момент само са подадени документите, 

които се изискват от кандидатите, както и писмените разработки за присъждане на първа и 

втора професионално-квалификационна степен. Изпитните процедури ще се състоят през 

октомври и ноември 2017 г.  

 

Таблица 5 

Брой педагогически специалисти, придобили и кандидатствали за придобиване на 

професионално-квалификационни степени 

 

Година V ПКС ІV ПКС ІІІ ПКС ІІ ПКС І ПКС 

Общ брой 

кандидати за 

ПКС 

2016 598 183 66 33 24 904 

2017 1562 425 33 63 29 2112 

 

През 2016 г. в Департамента са придобили професионално-квалификационни степени 904 

педагогически специалисти. През 2017 г. 2112 педагогически специалисти кандидатстват за 

придобиване на професионално-квалификационни степени. Този факт показва, че повече от два 

пъти са се увеличили кандидатите.  

През изследвания период се повиши интересът на педагогическите кадри към 

квалификационната дейност в Департамента. Основната причина са новите нормативни 

документи - Закон за предучилищното и училищното образование [1] и Наредба № 12 от 1. 09. 

2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти [2]. С тях се регламентират условията и редът на квалификацията 

на педагогическите специалисти. В резултат, на което се увеличи интересът към различните 

квалификационни форми, реализирани от ДИКПО. Независимо че се засили конкуренцията в 

квалификационната дейност между университетите и неправителствените организации. 

Важен фактор е качеството на квалификационната дейност, реализирана от 

преподавателите и служителите. То също определя интересът към предлаганите от ДИКПО 

образователни услуги. Доказателство за това са новите заявки за квалификационни форми и 

благодарствените писма, получени от МОН и др. институции. 
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Друга причина са различните инициативи за рекламиране на дейността на департамента. 

Изключително полезни се оказват срешите с Началника на РУО, гр. Варна и експерта по 

квалификация и синдикалните лидери на учителския синдикат “Подкрепа“, Варна, и  

посещенията в РУО в градовете Плевен и В. Търново. За първи път се организираха срещи с 

педагогическите специалисти в други населени места (Русе, Добрич и Ямбол). Подобна 

инициатива се реализира и с учители от гр. Варна. На тях се представят съществуващите 

възможности за продължаващо образование в конкретни научни и професионални области, 

предлагани от департамента и факултетите.  

Положителни са резултатите и от реализирането на друга форма на реклама - 

квалификационен курс, организиран с експертите по математика от Регионалните управления 

на образованието. Подобни информационни форми са важни за популяризирането на дейността 

на институцията.  

През изследвания период продължи традицията да се поддържат  добри връзки със 

сродни по научната си проблематика факултети в Университета и Колежа, като 

преподавателите от ДИКПО продължават да обучават студенти, а преподавателите от 

факултетите - да се включват в квалификационна дейност и продължаващо обучение.  Най-

активно в квалификационната дейност участват преподаватели от Педагогическия факултет, 

Хуманитарния факултет и др.  

Департаментът е домакин на редица научни форуми, организирани от факутетите.  През 

отчетния период са проведени три международни конференции: - "Природни науки 2016 

г.,"Езикът в координатите на масмедиите" и  "Международна конференция по бионика и 

протезиране, биомеханика и механика, мехатроника и роботика". В конференциите  участват 

учени и преподаватели от редица страни.   

От изложеното става ясно, че Департаментът предлага разнообразни образователни 

услуги за повишаване на квалификацията на кадрите с висше образование от редица 

професионални направления. Педагогическите специалисти, които участват в тях, получават 

възможност за кариерно развитие и за формирането на компетенции, необходими им за 

професионалната им дейност.  

Наред с постигнатите успехи трябва да се отчетат и някои слабости в дейността на 

Департамента. През учебната 2016-2017 г. не са спечелени проекти, които да осигурят 

допълнителни възможности за продължаващо образование на педагогическите специалисти и 

за подобряване на базата в Департамента. В него не са проведени квалификационни курсове за 

повишаване на квалификацията на преподаватели от университетите и колежите, а също не са 

реализирани курсове и за докторанти.  
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