СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
НА РАЗВИТИЕТО НА ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
февруари 2010 – февруари 2011 г.

Уважаеми колеги,
Днешният отчет има за цел да маркира основните насоки и резултати от нашата
работа за изтеклата година. Ще обърна внимание на някои основни
количествени показатели:
В момента във Факултета се извършва обучение по 7 специалности –
философия, социология, история, археология, етнология, теология и
новооткритата социална антропология (която се радва на добър кандидатстудентски интерес). Общият брой на приетите първокурсници тази година
беше 192 бакалаври и 76 магистри по 6 програми. Запазилата се положителна
тенденция на нарастване на броя на студентите разбира се води до постепенно
финансово стабилизиране на Факултета. Въпреки финансовата и демографската
криза и през 2010 г. обявените места за първи курс бяха успешно запълнени,
макар и не без известно напрежение. От една страна това е свидетелство за
сериозния престиж на нашите специалности на „кандидат-студентския пазар”; от
друга страна е ясно, че трябва да положим целенасочено допълнителни усилия
да привлечем вниманието към качеството и перспективността на обучаваните от
нас специалисти. Във връзка с това, струва ми се, не търпи отлагане едно
сериозно преосмисляне и оптимизиране на формата и съдържанието на
кандидат-студентските изпити, балообразуването по отделните специалности и
т.н. (...)
Преподавателският състав на Факултета в момента включва 48 души. С цел
кадровото обезпечаване на новата специалност Социална антропология през
изтеклата година в това направление беше назначен един доцент. Имаме също
новоназначени 4-ма хабилитирани преподаватели. Ясно е, че при сегашното
финансово състояние на Факултета обявяването на нови конкурси за
преподаватели може да става само при категорични данни за учебна
обезпеченост. (През текущата учебна година направихме опит за оптимизиране на учебното
натоварване и съкращаване на броя на хоноруваните преподаватели; резултатите са радващи,
но в това отношение има още значителни неоползотворени ресурси – особено в
специалностите Теология (12 хонорувани преподаватели за учебната 2010/2011 г.)
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През изтеклия период продължава да е тревожно отлагането на програмната
акредитация на някои от магистърските програми към ФИФ, както и липсата на
акредитирани докторски програми. Това поставя под съмнение
законосъобразността на провежданото от нас обучение на магистри и пречи на
окомплектоването на предлагания от нас образователен цикъл чрез
привличането и обучението на собствени докторанти. С риск да се повторя, пак
ще кажа, че основна задача пред колегията за следващата година според мен
трябва да бъде изготвянето на необходимата документация и акредитирането
на магистърски и докторски програми към Факултета, което би дало
възможност да осъществим “пълен цикъл” на обучението във всичките три
образователни степени.
Научните центрове към Факултета продължават успешно своята работа, макар и
с различна интензивност и ефективност (ръководителите ако искат, могат да
кажат по нещо!)
Научните изследвания винаги са били съществена част от нашата работа.
Изготвянето на данните за рейтинга на университетите стана повод за сериозен
размисъл и дебат относно формите и направленията на научно оповестяване на
резултатите от работата ни. Като оставим настрана изключително спорните
критерии, прилагани в официалната система, все пак трябва да признаем, че
има направления и отделни колеги, които подценяват тази страна на дейността
си. Все пак като цяло ФИФ безспорно е едно от водещите научни звена на
Университета, особено що се отнася до социалните и хуманитарните науки.
Научното израстване на кадрите във Факултета протича според установените
процедурни правила. За изминалата година имаме
 Защитени дисертации - 3
 Приключили хабилитационни процедури - 4
Повече за работата на комисията по качеството и за проведените атестации ще
разкаже заместник-деканът доц. Илка Петкова.
Международното сътрудничество е традиционно силна част от нашата работа.
За отчетния период преподавателите от ФИФ са осъществили десетки
задгранични командировки, свързани със специализации, участия в
конференции или четене на лекции в престижни чужди научни центрове.
Продължаваме обаче да имаме проблеми с усвояването на наличните места за
академичен обмен (както за студенти, така и за преподаватели) по програмата
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Еразъм. (Ползвам случая да обърна внимание на колегите, че в този обмен имат право да се
включат ВСИЧКИ преподаватели, дори и хоноруваните – неестествено ми се струва да оставяме

Допълнителни данни за
международното сътрудничество на Факултета, както и за актуалните проблеми
на поддръжката на сайта ще чуем от зам.-декана доц. Красимира Кръстанова.
толкова неоползотворени възможности всяка година!)

Ще се върна накрая и към очертаните преди година основни проблеми на
Факултета.


Важен проблем беше и остава финасирането на нашата работа. Както
знаем, заради сравнително малкия брой студенти, които обучаваме, и
заради относително големия брой щатни преподаватели, държавната
субсидия за нашия факултет трудно може да осигури финансов комфорт
за нашата работа. Все пак, благодарение на пестеливото и разумно
изразходване на средствата и на непрекъснатото увеличаване на броя на
обучаваните студенти в бакалавърските и магисттърските програми, през
изтеклата година ФИФ за първи път от създаването си успя да постигне
положителен финансов баланс и колегите знаят, че бяха изплатени
наднормените часове. (Разбира се, при сегашната система на финансово
разпределение в ПУ ние никога няма да можем да конкурираме в това отношение
„големите” факултети – системата функционира така, че един „малък” факултет
практически автоматично е „беден”, независимо от качеството и дори от количеството
на свършената работа; може би е дошло време да се помисли за нов начин на
вътрешноуниверситетско оценяване и възмездяване на качеството – една реплика към
бъдещото ректорско ръководство). Все пак, благодарение преди всичко на

спечелените средства по научни проекти – поне по отношение на
техническото осигуряване, през последните години практически всички
наши нужди са задоволени.
 Още преди година заявихме, че предстои ремонт на работните
помещения на катедрите по история и археология. За съжаление на този
етап той не е осъществен – нека се надяваме, че в бюджета за 2011
година тази акция ще бъде предвидена и реализирана.
 Продължава да бъде остро актуален проблемът с липсващата факултетна
библиотека. След ремонта на сградата на ул. Костаки Пеев бяха осигурени
необходимите мебели за подреждане на ценната научна сбирка, но не
все така липсва подходящо помещение, както и кадрово обезпечаване на
библиотеката.

3

 Въпреки непрекъснато извършващата се актуализация на информацията в
интернет-страницата на Факултета, не можем да бъдем окончателно
доволни както от съдържанието й, така и от възможностите за нейното
адекватно ползване. За щастие най-после имаме собствен отговорник по
информационното обслужване на Факултета. Надявам се с негова помощ
повечето проблеми да бъдат разрешени в близко бъдеще. В това
отношение отново ще призова колегите да проявяват необходимата
ангажираност.
Накрая ще си позволя да направя едно обобщение, засягащо не само
конкретния отчетен период, но и цялото време на устройване и кадрово
укрепване на нашия Факултет от създаването му до днес. Всичко постигнато със
сигурност не би било възможно без неизменната подкрепа, която получавахме
от досегашния Ректор. Независимо от немалкото ни разногласия по конкретни
въпроси, за всички ни е ясно, че в лицето на проф. Куцаров ние винаги
намирахме човек, готов да вникне в проблемите на една новосформираща се
научна структура и в повечето случаи да даде съвет и да окаже
административно-управленска помощ. Иска ми се да се надявам, че бъдещото
ректорско ръководство ще намери подходящата форма за общуване с една
толкова сложна и многомерна човешка и научна общност, каквато е ФИФ. Дано
бъде открит точният баланс между гарантирането на академичната автономия
на Факултета и неизбежните административни вмешателства „отгоре”, така че
учените, работещи във Факултета, да продължат да намират тук не само
мястото, където „си изкарват хляба”, но и една територия на ползотворно и
духовно удовлетворяващо общуване, творческа атмосфера и академичен дух,
който да осмисля и насочва бъдещото ни развитие.

Изготвил отчета: М. Шнитер
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