
Информация 
 

за учебната дейност 
на Факултета по обществени науки 
през академичната 2017/2018 година 

 
Учебната дейност на Факултета по обществени науки се осъществява 

в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование,  
Правилника за устройството и дейността на Университет “Проф. д-р Асен 
Златаров” и Правилника за учебната дейност. През 2017/2018 учебна 
година обучение се провежда по 12 специалности от 7 професионални 
направления. В образователно-квалификационната степен “бакалавър” са  
застъпени и двете форми на обучение – редовна и задочна. Постигнати са 
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  

3,16 3,33 3,11 - 3,20 

Стопанско 
управление 

4,44 3,63 3,41 - 3,83 

Маркетинг 
 

3,74 4,29 3,48 - 3,84 

Туризъм 
 

 4,08 4,44 3,59 - 4,04 

ПНУП 
 

5,08 4,78 5,38 - 5,08 

НУПЧЕ 
 

5,18 4,62 4,41 4,99 4,80 

ПУПЧЕ 
 

4,68 4,94 4,57 5,04 4,81 

Социална 
педагогика 

5,26 5,18 4,86 5,61 5,23 

Български 
език и 
история 

3,98 3,90 4,08 4,05 4,00 

История и 
психология 

4,59 5,20 4,65 - 4,81 

История и 3,90 - - - 3,90 



философия 
Българска 
филология 

3,83 4,19 4,59 4,10 4,18 

 
 
 

ОКС „бакалавър” 
(задочно обучение) 

 
специалност І курс ІІ курс 

 
ІІІ курс 
 

ІV курс 
 

Среден 
успех 

Стопанско  
управление 

4,24 4,02 3,95 - 4,07 

Маркетинг 4,49 3,43 3,24 - 3,72 
Индустриален  
мениджмънт 

3,30 3,54 - - 3,42 

Туризъм 3,91 3,74 3,40 - 3,68 
ПНУП 5,13 4,46   4,80 
Социална  
педагогика 

- - 5,70 - 5,70 

 
Резултатите от учебната дейност на студентите от ОКС 

„бакалавър“ дават основания за следните изводи: 
 Продължава традицията успехът на студентите по 

специалности да бъде в рамките на Добър;  
 за специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, Социална 

педагогика, а тази учебна година и за специалност История и психология,  
успехът на студентите е Много добър. 

  
Дипломирани студенти през учебна 2017/2018 година 

ОКС „бакалавър“ 
ПУПЧЕ – 19; 
НУПЧЕ – 8; 
ПНУП – 42; 
Социална педагогика – 15; 
Български език и история – 14; 
Българска филология – 14; 
Стопанско управление – 7; 
Маркетинг – 55; 
Туризъм – 36; 
Индустриален мениджмънт – 38; 
Общо: 248 студенти  



 
Промени в статута на студентите 

 
 Отпаднали студенти /напуснали - 53; 
 Прекъснали – 119; 
 Прехвърлени от друг ВУЗ за учебна 2017/2018 година – 24; 
 Прехвърлени от друг ВУЗ за учебна 2018/2019 година – 7; 
 Възстановили студентски права за учебната 2018/2019 година – 33. 

 
Динамиката в статута на студентите показва необходимост от 

обединяване на усилията на различни нива и звена, особено на тюторите 
по специалности,  за целенасочена работа с някои категории студенти с 
цел оказване на подкрепа за превенция на отпадането или прекъсването 
на образованието им, когато това е възможно в рамките на 
съществуващата нормативна база.   

 
През учебната 2017/2018 година обучението в ОКС „магистър“ е 

осъществено в 16 магистърски програми – 4 редовно обучение и 12 
задочно обучение. Постигнати са следните учебни резултати: 

 
ОКС „магистър“  

(редовно обучение) 
 

Магистърска програма Годишен успех 
Инженерен дизайн – широк профил 5,48 
Управление на операциите, 
процедурите и митническото 
обслужване при търговия с акцизни 
стоки 

4,50 

Език, литература, образование 5,75 
Информационни технологии в 
обучението 1-4клас 

4,55 

 
ОКС „магистър“  

(задочно обучение) 
 

Магистърска програма Годишен успех 
Предучилищна и начална училищна 
педагогика – широк профил 

4,13 

Съвременни аспекти на 
образованието в детската градина и 
началното училище 

5,14 



Иновации в обучението по история 
в средното училище 

I курс - 3,21 
II курс – 4,78 

Международен бизнес 4,92 
Международен бизнес – широк 
профил 

5,17 

Маркетнг - мениджмънт 4,79 
Маркетнг – мениджмънт – широк 
профил 

5,40 

Финансов мениджмънт на 
предприятието 

5,22 

Управление и развитие на 
човешките ресурси 

5,01 

Управление на туризма – широк 
профил 

5,39 

Управление на туризма след ОКС 
„професионален бакалавър“ 

I курс - 3,96 
II курс – 4,68 

Икономика и организация на 
туристическия бизнес след ОКС 
„професионален бакалавър“ 

4,96 

 
Резултатите от учебната дейност на студентите от ОКС 

„магистър“ показват тенденция за Много добър.  
 

Дипломирани студенти през учебната 2017/2018 година 
ОКС „магистър“ 

 
Магистърска програма Брой студенти Среден успех 

ДЗ/ДИ 
Международен бизнес 8 5,30 
Финансов мениджмънт на 
предприятието 

4 5,50 

Бизнес администрация 1 5,50 
Здравен мениджмънт 4 5,58 
Управление на европейски проекти 4 5,44 
Корпоративен мениджмънт 1 5,25 
Управление и развитие на човешките 
ресурси 

17 5,34 

Управление на туризма 35 5,10 
Икономика и организация на 
туристическия бизнес 

9 4,75 

Управление на туризма – широк 
профил 

7 5,33 



Маркетинг - мениджмънт 15 5,77 
Инженерен дизайн 5 5,56 
Управление на операциите, 
процедурите и митническото 
обслужване при търговия с акцизни 
стоки 

7 5,71 

Компютърни системи и технологии в 
индустрията 

3 5,17 

Предучилищна и начална училищна 
педагогика 

14 4,98 

Съвременни аспекти на 
образованието в детската градина и 
началното училище 

12 5,63 

Информационни технологии в 
обучението 1-4 клас 

3 5,83 

Език, литература, образование 2 6,00 
Общо: 151  

 
През учебната 2017/2018 година във ФОН общо са дипломирани 399 

студенти –– 248 в ОКС „бакалавър“ и 151 в ОКС „магистър“. 
 
Извънаудиторна дейност и инициативи за стимулиране мотивацията 
на студентите за учене и успешна професионална реализация 
 Клубна дейност 

Клубовете са пространство за извънаудиторна дейност, която е в 
подкрепа на аудиторните занимания, но традиционно е по желание и 
съобразно интересите на студентите. 

Клуб „Историк“ има повече от тригодишна история и през учебната 
2017/2018 година насочи дейността си към: 

 обсъждане подготовката на самостоятелна конференция на клуба и 
организиране на работни екипи в зависимост от областите на 
историческата наука, към които студентите проявяват интерес – ноември 
2017 г. 

 провеждане на студентската научна конференция „Исторически 
четения 3”, където членовете на клуба представиха седем научни доклади 
– 19 декември 2017 г. Докладите са публикувани в самостоятелно книжно 
тяло със заглавие: Студентски изследвания, т. 1, катедра „История и 
философия”, Изд. на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“, Бургас, 
2018, 106 с. Студентските публикации са под научното ръководство на 
доц. дна Д. Момчилов и доц. д-р Г. Йовчева. 



Клуб „Млад психолог“ е с ръководители доц. д-р Б. Цонкова и ас. Св. 
Димитров. В него членуват 15 студенти от професионални направления 
1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението. През летния семестър на 
учебната 2017/2018 година дейността на клуба включи: 

 Лаборатория за личностно и социално развитие;  
 семинари за четене и анализ на текстове от специализирана 

литература;  
 тренинг за формиране на умения за работа и фасилитиране в групова 

динамика;  
 семинари за въвеждане на студентите в проблематиката на 

психичното здраве.  
В клуба има сформирано Звено за психосоциална рехабилитация, което 

организира традиционната благотворителна акция „Румяна“ в подкрепа на 
Дома за жени с психични заболявания в с. Заберново, общ. Малко 
Търново.  

За зимния семестър на учебната 2018/2019 година са планирани 
семинари за четене и анализ на текстове, свързани с историята на 
психологията, договоря се партньорско споразумение с Академия за 
приложение на психологията в образованието към Дружеството на 
психолозите в България. 

Клуб Интелектуалец включва студенти от специалностите „Български 
език и история“, „История и психология“,  „История и философия“. 
Ръководител е доц. д-р Н. Атанасов. Съдействие в работата на клуба 
оказват доц. д-р М. Парашкевова, гл. ас. д-р И. Миков и ас. М. Каприева. 
За периода от октомври 2017 г. до октомври 2018 г. клубът организира: 

 Дискусия „Съвременни проблеми на образованието” – 14.12.2017 г; 
 Кръгла маса „Проблеми на реализацията на младите специалисти с 

висше образование в България” – 29.03.2018 г. 
 Дискусия „Философски проблеми на религията” – първи цикъл – 

„Има ли място вероучението в основното училище” – 17.05.2018 г. 
Клуб Бъдещ маркетолог е с ръководител доц. д-р Хр. Михалева. В него 

участват 30 студенти от специалност „Маркетинг“. На проведените срещи 
са представени и обсъждани проекти на студентите за рекламни материали 
на Университета и на специалността. 
 
 Участие на студенти в други извънаудиторни дейности: 
 среща на студенти от специалност “Българска филология” с 

преподаватели от Уралския държавен педагогически университет (гр. 
Екатеринбург, Русия) за актуалната руска литература и нейното 
взаимодействие с медиите. Срещата е организирана от проф. дфн М. 
Парзулова /ноември 2017 г./; 



 посещение на студенти от специалности „Българска филология“ 
и „Български език и история“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, 
организирано от проф. дпн М. Терзиева и гл.ас. д-р М. Владева, на 
театралната постановката "Крадецът на праскови" /ноември 2017г./; 

 информационни срещи на третокурсници от специалностите 
„Маркетинг“ и „Стопанско управление“ и на четвъртокурсници от 
специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“, 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ с професионални 
трудови консултанти към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – 
Бургас и младежкия медиатор към Община Бургас. Студентите получиха 
информация за схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” – „Родители в заетост” и „Ваучери за заети лица”, както и схеми, 
подходящи за младежи до 29 години – „Младежка заетост”, „Обучение и 
заетост за младите хора”, „Готови за работа”. Срещите са във връзка със 
сключено споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между 
Дирекция „Регионална служба по заетостта” - Бургас и Университет 
„Проф. Д-р Асен Златаров” /ноември, декември 2017 г./; 

 благотворителна акция и посещение на студенти от специалност 
"Българска филология", IV курс, по инициатива на гл. ас. д-р М. 
Владева, в ДМСГД "Вяра, надежда, любов" в Бургас /декември 2017 г./; 

 студенти от специалност „Социална педагогика“ под 
наставничеството на доц. д-р Ел. Дичева заедно реализираха близо 
годишна инициатива ”Добрината - гарант за живот”! /декември 2017 г./; 

 студенти от специалност „Социална педагогика“, IV курс, под 
ръководството на д-р Ел. Петкова,  съвместно с фондация „Ментал-лига“ 
организираха Бал с маски в хотел „Аква“ във връзка с Международния ден 
на хората с увреждания /декември 2017 г./;  

 серия от срещи-разговори на студенти от магистърска програма 
„Управление и развитие на човешките ресурси“  с ръководители на 
Бургаската търговско-промишлена палата, Областна администрация, 
Община Бургас,  Електроенергиен системен оператор ЕАД, МЕР – Бургас, 
Банка Алианц. Срещите са организирани от доц. д-р Д. Керемидчиев /март 
2018 г.; октомври 2018 г./; 

 посещение на студенти от специалности „Стопанско управление“, 
“Маркетинг“, „Туризъм“ и „Индустриален мениджмънт“, втори курс,  
ОКС „бакалавър“ на Летище Бургас, Бова Кар, център Европа Директно 
Бургас, Областен информационен център - Бургас. Инициативите са 
организирани от доц. д-р Д. Керемидчиев /април 2018 г./; 

 среща на студенти от всички специалности на Факултета с  
кариерните консултанти от Центъра за подкрепа на личностното развитие 
– Бургас и Регионална служба по заетостта. По време на срещата 
студентите получиха информация относно схема за „Младежка заетост“ 



към Дирекция „Бюра по труда“ и Програма “Старт на кариерата, както и 
възможностите за летен стаж,  за услугите предлагани в Кариерните 
центрове към Дирекция „Регионална служба по заетостта“, за проектите по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и възможностите 
за обучение и продобиване на квалификация в Държавно предприятие 
„Българо – германски център за професионално обучение” /април 2018 г./; 

 среща на студенти от специалностите „Стопанско управление“, 
„Туризъм“, „Маркетинг“ с Росица Колева, мениджър агентска мрежа в 
международната компания NN Пенсионно осигуряване. Срещата е 
организирана от Кр. Миланова и гл. ас. д-р Ст. Транев / май 2018 г./;  
 посещение на студенти от специалностите „Стопанско 
управление“, „Маркетин“, „Туризъм“ и „Индустриален мениджмънт“ 
в ТСБ Югоизток, отдел „Статистически изследвания“ - Бургас. 
Посещението е организирано от катедра „Икономика и управление“ /май 
2018 г./; 
 участие на студенти от специалност „Социална педагогика“, 
редовно и задочно обучение  в открита лекция на доц. д-р Ел. Дичева за 
мястото на рискологията в подготовката на социални педагози /октомври 
2018 г./; 
 участие на студенти от ПН 1.2. Педагогика в тържествен катедрен 
съвет на катедра „Педагогика и методика на обучението“, посветен на 
педагогическото образование в Бургас /ноември 2018 г./. 
 
 Съвместни дейности между Центъра за кариерно развитие и 

Факултета по обществени науки 
 срещи на Центъра за кариерно развитие със студенти от специалност 

„Индустриален мениджмънт“ – 07.11.2017 г.; 28.03.2018 г; специалности 
„Маркетинг“ и „Стопанско управление“ - 20.11.2017 г.; 21.11.2017 г.;   
специалност  „История и философия” -  13.12.2017 г.;  

 среща на студенти  от специалностите „Стопанско управление” и 
„Маркетинг” с  представители на „Уникредит Булбанк”  - 09.05.2018 г. 

 среща на студенти от специалности „Стопанско управление” и 
„Маркетинг”, III курс, с представители от „Райфайзен Банк” относно 
възможности за професионално развитие -  23.10.2018 г. Съвместна 
инициатива на катедра „Икономика и управление“ и Център за кариерно 
развитие към Университета; 

 кариерна среща на студенти от всички специалности на 
Факултета с представители на Агенция по заетостта и Дирекция 
„Регионална служба по заетостта“ – Бургас за посредническите услуги, за 
обявените от работодателя свободни места за стажуване, за активните 
кампании и и нициативи, насочени към младите хора. Съвместна 



инициатива на Център за кариерно развитие и катедра „Икономика и 
управление“ – 31.10.2018 г.; 

 безплатен семинар за студенти от специалностите „Маркетинг“, 
„Стопанско управление“ и „Индустриален мениджмънт“ за 
запознаване с Програмата „Дигитален гараж“. Съвместна инициатива на 
катедрите „Икономика и управление“ и „Маркетинг и туризъм“ с Кариерен 
център  -  7.11.2018 г. 

Срещите са организирани от инспектор  Р. Станкова и Кр. Миланова с 
активното съдействие на проф. д-р И. Димитров, доц. д-р Хр. Михалева, 
доц. д-р И. Михайлов, гл.ас. д-р Ст. Транев. За всяка проведена среща има 
съставен протокол. 

  
 Участие на студентите в Студентска научна конференция на 

Факултета по обществени науки 
ХIII Студентска научна конференция се проведе на 14 декември 2017 

г. и 31 май 2018 г. По традиция студентите представиха своите разработки 
в четири секции: "Стопанско управление и индустриален мениджмънт ", 
"Маркетинг и туризъм", "Педагогика", "Хуманитарни науки". Зимната 
сесия на конференцията се организира съвместно с НАЦИОНАЛЬНИЙ 
УНIВЕРСИТЕТ БIOРЕСУРСIВ I ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАIНИ 
КИIВ ЕКОНОМIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. В работата на секция „Стопанско 
управление и индустриален мениджмънт“ взеха участие и украйнски 
студенти. 
  

секция  
 
зимна/лятна 
сесия/общо 

Стопанско 
управление и 
индустриален 
мениджмънт 

Маркетинг 
и туризъм 

Педагогика Хуманитар 
ни науки 

Общо 
 

доклади 16/5/21 12/5/17 13/4/17 2/-/2 57 
студенти 19/16/35 36/18/54 19/6/25 3/-/3 117 
научни 
консултанти 

5/5/10 6/1/7 6/4/10 2/-/2 29 

 
Относно извънаудиторната заетост на студентите може да се 

обобщи, че проведените инициативи са разнообразни, насочени са към 
интегриране на теорията и практиката.  

Те стимулират активността на студентите като ги срещат с 
ръководители на различни институции, поставят ги в реална работна 
среда, подготвят ги за успешна професионална реализация. 

  
Посочената информация дава основание да се обобщи, че учебната 

дейност във Факултета по обществени науки за академичната 
2017/2018 година е успешна. 
    



                         Зам. декан по учебната дейност на ФОН: / П / 
       /доц. д-р Тинка Иванова/ 

 
 
 
 
Информацията е приета на заседание на Факултетния съвет, 

проведено на  15.11.2018 г. с Протокол №  12 . 
 


