СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
НА РАЗВИТИЕТО НА ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
януари 2009-февруари 2010 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 6 специалности –
философия, Социология, История, Археология, Етнология и Теология. Общият
брой на приетите първокурсници тази година беше 179 бакалаври и 106
магистри по 6 програми; очевидно е, че в това отношение тенденцията е
положителна и дава основание да очакваме постепенно финансово
стабилизиране на Факултета. Обявените места за първи курс бяха успешно
запълнени, макар и не без известно напрежение. Държа да отбележа високия бал
на новоприетите студенти – средно 28,93 за бакалаври. Това е свидетелство за
сериозния престиж на нашите специалности на „кандидатстудентския пазар”, но
разбира се, в условията на демографска и финансова криза е ясно, че трябва да
положим целенасочено допълнителни усилия да привлечем вниманието към
качеството и перспективността на обучаваните от нас специалисти.
През предстоящата 2010/2011 учебна година предстои откриването на нова
специалност
в
професионалното
направление
3.1.
Социология,
антропология и науки за културата – Социална антропология.
Бакалавърското обучение в тази специалност ще бъде единствено за българските
висши училища и ние се надяваме, че утвърдените традиции на пловдивската
школа в тази научна област ще осигурят високо качество на образователния
продукт, а оттам – и сериозен кандидатстудентски интерес.
Преподавателският състав на Факултета в момента включва 47 души. С цел
кадровото обезпечаване на новата специалност Теология през изтеклата година в
това направление бяха назначени един доцент и един професор (...). Държа да
подчертая, че при сегашното незадоволително финансово състояние на
Факултета обявяването на нови конкурси за преподаватели може да става само
при категорични данни за учебна обезпеченост.

(И сега имаме колеги, които трудно осигуряват задължителното си натоварване – ползвам
случая отново да обърна внимание на ръководителите на катедри да извършат оптимално
разпределение на часовете между щатните и по този начин да редуцират до минимум
привличането на хонорувани предподаватели!)

През изтеклия период направихме обобщение на постигнатото във връзка с
проведения следакредитационен контрол. От събраните данни става ясно, че
повечето от препоръките на НАОА към отделните специалности са реализирани
или са в процес на реализация. Тревожно е 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. 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.
Нов момент в работата ни през изтеклата година беше създаването в рамките
на нашия Факултет на Университетския център за християнско изкуство и
култура „св. Ап. Ерм”. Работейки под почетното председателство на Негово
високопреосвещенство пловдивския Митрополит Николай, този център вече има
постигнати видими резултати – спечелено е финансиране за един сериозен
проект, предстои организирането на международна научна конференция и т.н.
Останалите научни центрове към Факултета също продължават успешно своята
работа.
Научните изследвания винаги са били съществена част от нашата работа. За
изминалата година щатните преподаватели от ФИФ са отчели 88 научни
публикации, от които 59 в български и 16 в чужди научни издания, 105 пъти са
взели участие в различни научни форуми, от тях (!) 49 в България и 56 в
чужбина. Освен това сме участвали като организатори или съорганизатори в 23
научни срещи.
(Отново обръщам внимание на колегите да актуализират редовно данните на личните си
страници в сайта на Факултета, за да улесняват изготвянето на подобни отчети!)

Научното израстване на кадрите във Факултета протича според установените
процедурни правила. За изминалата година имаме
 Защитени дисертации - 2
 Приключили хабилитационни процедури - 2
 Повишавания в звание - 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 32 преподаватели
+ 1 студент; по Еразъм – 5 преподаватели + 15 студенти 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 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 толкова
неоползотворени възможности всяка година!)

Допълнителни данни за международното сътрудничество на Факултета, както и
за актуалните проблеми на поддръжката на сайта ще чуем от зам.-декана доц.
Красимира Кръстанова.
Ще се върна накрая и към очертаните преди година основни проблеми на
Факултета.


Важен проблем беше и остава финасирането на нашата работа. Както
знем, 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, независимо от пестеливото и разумно изразходване на
средствата. Все пак трябва да признаем, че – благодарение преди всичко
на спечелените средства по научни проекти – поне по отношение на
техническото осигуряване, през последните години практически всички
наши нужди са задоволени.

(Предстои преоборудване на компютърната зала към Факултета).
 След многогодишни перипетии най-после сградата на ул. Костаки Пеев, в
която основно се извършва обучението, беше основно ремонтирана и

преоборудвана. Осигурени бяха остро необходимите помещения за
катедрите по социология. Предстои ремонт и на работните помещения на
катедрите по история.
 Продължава да бъде актуален проблемът с липсващата факултетна
библиотека. След ремонта на сградата бяха осигурени необходимите
мебели за подреждане на ценната научна сбирка, но не все така липсва
подходящо помещение, както и кадрово обезпечаване на библиотеката.
 Въпреки извършената актуализация на информацията в интернетстраницата на Факултета, нейната постоянна поддръжка и адекватно
ползване засега не е постигната. В това отношение отново ще призова
колегите да проявяват необходимата ангажираност.
Завършвайки този кратък обзор на свършеното и несвършеното през изтеклата
година, искам да обърна внимание на една важна особеност на ФИФ. Той
предствлява уникална за Пловдивския университет територия на съжителство на
науки, свързани от общия си интерес към социалната и хуманитарната
проблематика, но и ясно обособени чрез различните си методи, мисловни
нагласи и изследователски парадигми. Да се ръководи цялото това пъстро и
многообразно цяло е нелека задача и сериозно предизвикателство. В същото
време мозайката от различно профилирани, но висококвалифицирани
специалисти от раличните направления е уникален шанс за съвместна работа, за
търсенето на пресечни точки в науката и в нейните околности. Нека използваме
заедно този шанс, за да може работата ни в Пловдивския университет да бъде не
само ползотворна, но и приятна и духовно удовлетворяваща.

Изготвил отчета: доц. д-р М. Шнитер

