
Информация 
 

за учебната дейност 
на Факултета по обществени науки 
през академичната 2016/2017 година 

 
През академичната 2016/2017 година са постигнати следните учебни 

резултати по специалности:  
 

ОКС „Бакалавър” 
(редовно обучение) 

 
 
специалност 

І курс 
Годишен 
успех 

ІІ курс  
Годишен 
успех 

ІІІ курс  
Годишен 
успех 

ІV курс  
Годишен 
успех 

Среден 
успех  

Индустриален 
мениджмънт  

3,35 3,57 4,23 - 3,72 

Стопанско 
управление 

3,76 3,41 3,90 - 3,69 

Маркетинг 
 

3,89 3,64 3,99 - 3,81 

Туризъм 
 

 3,97 3,77 4,12 - 3,95 

ПНУП 
 

5,15 4,43 4,80 - 4,79 

НУПЧЕ 
 

5,32 4,75 4,62 - 4,90 

ПУПЧЕ 
 

5,26 4,10 4,43 - 4,60 

Социална 
педагогика 

4,64 4,75 5,65  5,01 

Български 
език и 
история 

3,35 3,43 4,11 - 3,63 

История и 
психология 

4,20 4,10 - - 4,15 

Българска 
филология 

4,30 4,36 3,71 - 4,12 

Среден успех     4,21 
 
 
 
 



 
ОКС „Бакалавър” 
(задочно обучение) 

 
специалност І курс ІІ курс 

 
ІІІ курс 
 

ІV курс 
 

Среден 
успех 

Стопанско  
управление 

4,24 4,11 - - 4,18 

Маркетинг 4,49 4,40 4,09 - 4,33 
Индустриален  
мениджмънт 

3,87 4,17 4,39 - 3,87 

Туризъм 3,86 3,96 3,79  3,87 
ПНУП 4,34 - 4,81 - 4,58 
Социална  
педагогика 

- 4,79 - - 4,79 

 
Резултатите от учебната дейност на студентите дават основания 

за следните изводи: 
 като цяло успехът на студентите по специалности е в 

рамките на Добър;  
 за специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП и Социална 

педагогика средният годишен успех на студентите е Много добър. 
Продължава традицията най-висок успех да имат студентите от 
специалност Социална педагогика. 

 в сравнение с предходни години се наблюдава обща тенденция 
за повишаване на успеха на студентите в рамките на една – три десети.  
 
Дейности, свързани с извънаудиторната заетост на студентите: 
 
 Клубна дейност: 
 Клуб „Историк“ – участие на студенти в археологически разкопки 

на обект „Акве Калиде“. 
 Учредяване на нови клубове: 

„Млад психолог“, „Интелектуалец“, „Бъдещ маркетолог“. 
 
 Участие на студенти във форуми: 
 студенти от специалност Социална педагогика /IV курс/ се 

включиха в организацията и провеждането на Международен форум 
„Социално-икономически предизвикателства в контекста на 
Международния ден на хората с увреждания”/декември 2016 г., КЦ 
Морско казино/. 



 студенти от IV курс на  специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, 
ПНУП и Социална педагогика заедно с преподаватели анализираха 
качеството на практическата подготовка в Научно-практически семинар 
„Педагогическата практика на студентите – теоретични основи и 
методически акценти“/ 25 април 2017 г., ФОН/.  

 студенти от първи курс на специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, 
ПНУП и Социална педагогика участваха в среща  със специалисти от 
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни на тема "Професионалисти и студенти заедно за превенция 
на училищната агресия" /31 май 2017 г., в МКЦ/ . 

 студенти от специалностите Стопанско управление, Индустриален 
мениджмънт, Туризъм и Маркетинг се включиха в Ден на отворените 
врати на Летище Бургас във връзка с обучението им по дисциплината  
„Управление на човешките ресурси“. 

 студентите Габриела Иванова Вълканова /Стопанско управление/, 
Марио Валентинов Янков /Индустриален мениджмънт/,  
Кирил Диянчев Манчев /магистърска програма Управление и развитие на 
човешките ресурси/ взеха участие в ХХХV сесия за студенти и млади 
специалисти на Националната олимпийска академия на БОК, проведена в 
курорта Албена, 8-11 юни 2017 г. 

 студентите Йорданка Аянова, Аделина Коджабашева, Димона 
Георгиева участваха в кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред 
бъдещите учители“ /27 юни 2017 г., НБУ „Михаил Лъкатник“/. За 
отличното си представяне по проект „Студентски практики“ – фаза 1 
получиха грамоти. 

 студентката Деница Калчева /IV курс Български език и история/ 
участва в Международна научна конференция по български език в Унгария 
под ръководството на доц. д-р Галина Петрова. 
 
Традиционни дейности: 
 
 Благотворителни инициативи, организирани от студенти от 

педагогическите специалности: 
 “Румяна“ /19-22 декември 2016/ -  за набиране на средства и 

материали за подпомагане и развитие на социални, обучителни, 
психологични и арт-терапевтични дейности с пациентки от Дом за 
възрастни хора с психични заболявания в с.Заберново, общ. Малко 
Търново, в сътрудничество със Сдружение на младите психолози в 
България „4-ти април“ и Студентски съвет. Координатор на инициативата - 
ас. Светозар Димитров. 

 “От млади хора за млади хора“ /27 февруари – 1 март 2017 г./ -  в 
помощ на Дома за младежи с ментални увреждания с. Факия, община 



Средец, със съдействие на базовите институции „Ментал лига“, ДГ 
„Изгрев“ и Студентски съвет. 
 
 Образователни екскурзии: 
 студенти от специалностите „Български език и история“, 

„История и психология“ /ноември 2016; април 2017/ посетиха 
археологически музеи и национални археологически обекти. Организатор 
доц. дн Димчо Момчилов. 

 студенти от специалности „Българска филология“, „Български 
език и история“ /октомври 2017 г./ посетиха къща музей „Емилиян 
Станев“ във Велико Търново, мултимедийния център „Царевград Търнов“ 
и дома на Йордан Йовков в архитектурния резерват Жеравна. Организатор 
гл.ас. д-р Марина Владева. 

 
 Ежегоден  конкурс за студенти и докторанти в областта на 

управлението и развитието на човешките ресурси: 
 Посещение на Европейския парламент от победителите в деветия 

конкурс /15-17 ноември 2016 г./  Русен Гигов (специалност „Стопанско 
управление” IV курс), Кирил Манчев (специалност „Стопанско 
управление” IV курс), Мадлен Урумова (специалност „Маркетинг” III 
курс), Веселина Стефанова (специалност „Туризъм” III курс) и Стоян 
Гайчев (специалност „Маркетинг” IV курс).  

 Провеждане на десетия конкурс, в който сред най-добре 
представилите се участници, наградени с посещение на Европейския 
парламент са: Марияна Стоянова, специалност „Маркетинг” II курс; Димо 
Огнянов, специалност „Индустриален мениджмънт” II курс; Веселина 
Стефанова, специалност „Туризъм” III курс; Русен Гигов, специалност 
„Стопанско управление” IV курс; Габриела Вълканова, специалност 
„Стопанско управление” II курс. 

 
 ХII Студентска научна конференция /15 декември 2016г. и 11 май 

2017 г./ - общо 111 доклада. По традиция студентите представиха своите 
разработки в четири секции: "Стопанско управление и индустриален 
мениджмънт ", "Маркетинг и туризъм", "Педагогика", "Хуманитарни 
науки". По време на зимната сесия в работата на секция „Стопанско 
управление и индустриален мениджмънт“ чрез конферентна връзка с 20 
разработки взеха участие студенти от Днепропетровския Университет 
(Украйна), подготвени под ръководството на проф. д-р С. Хаминич и доц. 
д-р С. Казиан. Деканът на Факултета по маркетинг и мениджмънт на 
Днепропетровския Университет приветства международната проява на 
студентите. В лятната сесия се включиха както студенти от 
Днепропетровски Университет – Украйна, така и студенти от 



Университета в Йалова, Туция /по програма Еразъм/. По този начин 
конференцията придобива международен характер.  
 

Относно извънаудиторната заетост може да се обобщи, че  
 студентите участват с интерес в различни извънаудиторни 

инициативи, които надграждат техните знания, умения, 
компетентности от учебния процес. 

 има добро взаимодействие между студенти и преподаватели, 
което формира общност с академичен характер. 
  
 
14.11.2017 г.                      Зам. декан по учебната дейност на ФОН: / П/ 

       /доц. д-р Тинка Иванова/ 
 

 
 
 
Информацията е приета на заседание на Факултетния съвет, 

проведено на  14.11.2017 г. с Протокол №  11  . 
 
 


