ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА ФИФ
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ОТЧЕТ
от доц. д-р Красимира Кръстанова
зам. Декан по учебна и международна дейност към ФИФ
за отчетния период 2010-11 г.
1. Международна дейност:
През изтеклата учебна година имаме подписани още 4 нови билатерални
договора за обмен на студенти и преподаватели Еразъм, така че техният общ брой вече
е 22. За съжаление, възможностите, които предоставят тези договори не се използват
ефективно. Преподавателите, пътували по програма Еразъм са 7, а броят на лекциите,
четени в чужбина са над 10. Студентите, които са се обучавали по програма Еразъм, са
8. Тук следва да се добави и броят на международните проекти, които са 27 за ФИФ.
Причините за слабото използване на възможностите на програма Еразъм се крие
в не толкова доброто знание на чужд език, но също и на известна инертност. Добрата
страна в този случай е, че завърналите се от обучение в чужбина студенти се
представят много добре и са доволни от обучението си там. Всъщност, в сравнение с
други факултети, участието ни в програма Еразъм стои добре. Струва ми се, че става
дума и за изключителна активност на преподавателите, които инициират такива
договори – сред тях са доц. Петрусенко и доц. Парушева.
2. Учебна дейност
Тази година е изпълнена изключително напрежение, свързано с актуализирането
на учебната документация. В момента този процес върви в разумни срокове. Трябва
специално да отбележа, че специалност Теология е с напълно обновена документация –
и като учебен план, и като учебни програми. Надявам се, че до края на месец всички
специалности ще приключат с тази работа.
3. Сайт на ФИФ
Сайтът на ФИФ се поддържа редовно, постоянно се обновява с информация.
Основна информация за специалностите е преведена на английски и публикувана. Тя
трябва да се разшири, а информация на английски също да се актуализира постоянно.
Комисията, която работи по сайта, направи предложение и за новата визия на
сайта, съобразена с новия сайт на университета. Засега обаче, няма развитие в това
отношение. Появила се трудност е, че отново няма човек, който да се грижи за сайта.
Досега към ФИФ работеше Боян Костов, който от началото на тази година премина на
работа изцяло към Университетския информационен център, където основно той
изпълнява своите задължения. Макар да продължава да помага, липсата на човек се
чувства.
Бих искала да добавя и още нещо. То е свързано с необходимостта от
създаването на звено към факултета, което да отговаря за информационните ресурси за
обучение. Такова предложение внесох на последния факултетен съвет, засега без
продължение. Поставям въпроса тук, защото смятам, че такова звено ще отговори на
забележките и препоръките на комисиите от НАОА и ще бъде полезно за обединяване
на виртуалните и материалните информационни и библиотечни ресурси.
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