
Информация 
 

за учебната дейност 
на Факултета по обществени науки 
през академичната 2019/2020 година 

 
През академичната 2019/2020 година учебната дейност на Факултета 

по обществени науки се осъществи в условия на присъствено обучение и в 
електронна среда от разстояние в съответствие с изискванията на Закона за 
висшето образование,  Правилника за устройството и дейността на 
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Правилника за учебната дейност. 
Обучението се проведе в 12 специалности от 7 професионални 
направления. 

 
1.Учебни резултати на студентите в ОКС „бакалавър“ през 

учебната 2019/2020 година 
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 

IV курс 
Годишен 
успех 

Среден 
успех  

Индустриален 
мениджмънт  

3,81 4,75 3,62 3,59 3,94  
 

Стопанско 
управление 

4,26 4,03 3,96 4,11 4,09 
 

Маркетинг 
 

4,43 3,97 4,10 3,60 4,02 
 

Туризъм 
 

 4,01 3,66 3,87 3,80 3,84 
 

ПНУП 
 

4,85 5,38 5,37 5,59 5,30 
 

НУПЧЕ 
 

4,97 4,57 5,19 5,76 5,12 
 

ПУПЧЕ 
 

4,62 4,31 4,93 5,73 4,90 
 

Социална 
педагогика 

5,08 5,42 5,34 5,50 5,34 
 



Български 
език и 
история 

3,63 3,76 4,39 4,38 4,04 
 

История и 
психология 

   - 5,05 4,29 4,56 4,63 
 

История и 
философия 

4,74 4,08 5,08 -  4,63 
 

Българска 
филология 

4,43 4,99 4,79 5,25 4,86 
 

 
ОКС „бакалавър” 
(задочно обучение) 

 
специалност І курс ІІ курс 

 
ІІІ курс 
 

IV 
курс 

Среден 
успех 

Стопанско  
управление 

4,10 4,54 3,87 4,12 4,16 
 

Маркетинг 4,11 3,81 3,31 4,45 3,92 
 

Индустриален  
мениджмънт 

3,69 3,97 3,55 4,97 4,04 
 

Туризъм 3,80 3,93 3,86 3,72 3,83 
 

ПНУП 5,14 5,48 4,66 5,65 5,23 
 

Социална  
педагогика 

4,57 5,24 - - 4,91 

 
Резултатите от учебната дейност на студентите от ОКС 

„бакалавър“ дават основания за следния извод: 
 Забелязва се обща тенденция за повишаване на успеха в 

педагогическите специалности и относителна устойчивост на успеха в 
икономическите специалности.  

 
Промени в статута на студентите през учебната 2019/2020 година 

 
специалност Прекъснали 

студенти 
Отпаднали/ 
напуснали 
студенти 

Студенти 
прехвърлени 

в друго висше 
училище 

Студенти 
в 

индивид. 
форма на 
обучение 

Студенти 
по ПМС 
№103 от 

31.05.1993 

Стопанско 
управление 

1 /ро/ 
1 /зо/ 

1 /ро/ 
2 /зо/ 

1 
 

1 
 

 
- 



Маркетинг 2 /ро/ 
3 /зо/ 

- 
- 

- 
 

 
- 

 
- 

Туризъм 3 /ро/ 
10 /зо/ 

3 /ро/ 
1 /зо/ 

- 1 2 

Индустриален 
мениджмънт 

4 /ро/ 
2 /зо/ 

2 /ро/ 
3 /зо/ 

- 
 

- 
 

- 
 

ПУПЧЕ 1 2 - - - 
НУПЧЕ 2 7 - - - 
ПНУП 5 /ро/ 

1 /зо/ 
17 
- 

2 - - 

Социална 
педагогика 

3 /ро/ 
- 

5 - - - 

Български 
език и 

история 

3 16 - - - 

История и 
психология 

2 7 - 1 - 

История и 
философия 

5 6 - - - 

Българска 
филология 

5 17 - - - 

Общо: 36 /17/ 83 /6/ 3  3 2 
 

Статутът на студентите се очертава като много динамична 
величина, която е резултат от промяна на семейно положение, 
месторабота, местоживеене, здравословно състояние. Целенасочената 
работа на ръководител катедри, главен тютор, тютори по 
специалности, УИЦ 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, доведе до значителното подобряване на ситуацията. В сравнение с 
академичната 2018/2019 година прекъсналите и отпаднали студенти от 
ФОН са с 50% по-малко. Това е безспорно доказателство, че работата в 
тази насока трябва да продължи.  

 
2. Дипломирани студенти през учебна 2019/2020 година 
  

През учебната 2019/2019 година успешно приключват обучението си 
студенти от 11 образователни програми в ОКС „бакалавър“ и от 15 
образователни програми в ОКС „магистър“.  

 
 
 



Дипломирани студенти през учебната 2019/2020 година   
ОКС „бакалавър“  

 
специалност Редовно 

обучение 
Задочно 
 обучение 

Социална педагогика 11 - 
ПУПЧЕ 11 - 
НУПЧЕ 13 - 
ПНУП 7 15 
БЕИ 13 - 
История и психология 7 - 
Българска филология 12 - 
Стопанско управление 25 12 
Маркетинг 13 7 
Туризъм 19 14 
Индустриален мениджмънт 25 9 

Общо 156 57 
 

Дипломирани студенти през учебната 2019/2020 година 
ОКС „магистър“ 

 
Магистърска програма Редовно 

обучение  
Задочно 
обучение  

ПНУП - 46 
Съвременни аспекти на образованието в ДГ и 
НУ 

- 17 

Информационни технологии в обучението 1 – 
4 клас 

- 1 

Алтернативни педагогически технологии в 
ДГ и НУ 

5 - 

Иновации в обучението по история в 
средното училище  

3 2 

Език, литература, образование 4 - 
Маркетинг мениджмънт - 6 
Корпоративен мениджмънт - 1 
Управление на европейски проекти - 1 
Финансов мениджмънт на предприятието - 17 
Управление и развитие на човешките ресурси   18 
Управление на туризма  - 42 
Икономика и организация на туристическия 
бизнес 

- 11 

Инженерен дизаин 12 - 



Управление на операциите, процедурите и 
митническото обслужване при търговия с 
акцизни стоки 

3 - 

Общо 28 165 
 

През учебната 2019/2020 година във ФОН общо са дипломирани 406 
студенти –– 213 в ОКС „бакалавър“ и 193 в ОКС „магистър“. Това е 
относително постоянна тенденция при сравняване с минали академични 
години въпреки някои неблагоприятни условия.  

 
3. Резултати от обучението в ОНС „доктор“ 

През януари 2020 г. успешно приключи програмната акредитация на 
докторска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ с 
обща оценка 8,72 и срок на валидност на кредитацията пет години.  

През отчетния период успешно продължи работата на катедрите 
„Икономика и управление“ и „Индустриални технологии и мениджмънт“ 
по другите две акредитирани докторски програми.  

По докторска програма „Технология на природните и синтетични 
горива“ има двама докторанти – един в редовна форма на обучение и един 
с едногодишно удължаване на докторантурата. Предстои зачисляване на 
нови докторанти. 

По докторска програма „Организация и управление на 
производството (индустрията)  двама докторанти са отчислени с право 
на защита, четирима докторанти продължават обучението си от предходни 
години и двама докторанти са зачислени през септември 2020 г.  

Към настоящия момент във ФОН се обучават 6 докторанти по 
докторска програма „Организация и управление на производството 
(индустрията) и 2 докторанти по докторска програма„Технология на 
природните и синтетични горива“. 

 
4. Практическа подготовка на студентите 
Продължи традицията учебно-производствената практика на 

студентите от специалностите „Маркетинг“, „Туризъм“ и „Стопанско 
управление“ да се провежда индивидуално. За специалност „Индустриален 
мениджмънт“ се запазват двете форми на практика – индивидуално и 
групово в ЛукОйл Нефтохим – Бургас.  Ръководителите на практиката се 
утвърждават от Факултетния съвет по предложение на катедрите. 
Студентите преминават през инструктаж и отчитат проведената практика 
по програма, приета от съответната катедера. 

За специалностите, в които студентите придобиват професионална 
квалификация „учител“  са сключени договори с 21 образователни, 
културни, социални институции. През отчетния период усилията на 
деканско ръководство, ръководители на катедри, ръководители на 



практика и техническите изпълнители към катедрите се насочиха както 
към своевременно сключване на договори и изплащане на хонорари на 
базови специалисти, така и към осигуряване на възможности за 
провеждане на практическата подготовка на студентите в електронна среда 
от разстояние. Въпреки положените усилия се наложи дисциплината 
Хоспитиране за специалностите История и философия и История и 
психология да бъде преместена еднократно от VI семестър в VII семестър.  

  
АНАЛИЗЪТ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ  ПОКАЗВА: 
Забелязва се обща тенденция за повишаване на успеха в 

педагогическите специалности и относителна устойчивост на успеха в 
икономическите специалности.  

Необходимо е да продължи работата за оказване подкрепа на 
студентите за превенция на отпадането или прекъсването на 
образованието им, когато това е възможно в рамките на 
съществуващата нормативна база.  

Запазва се броят на обучаваните и дипломираните студенти, както 
в ОКС „бакалавър“, така и в ОКС „магистър“, което в условия на 
пандемия е добро постижение.   

Обучението в ОНС „доктор“ се провежда съобразно приетия 
стандарт на Университета. 

 
5. Извънаудиторна дейност и инициативи за стимулиране 
мотивацията на студентите за учене и успешна професионална 
реализация 

 
5.1. Клубна дейност 
 
 Студентски клуб „Интелектуалец” 

В клуб „Интелектуалец“ участват 6 студенти от специалности БЕИ, 
ИП и ИФ, под научното ръководство на доц. д-р Н. Атанасов и ас. Мариана 
Каприева.  

За периода клубът проведе четири заседания по философски теми за 
„Егото” и подготовка  на електронно издание на най-добрите есета, 
реферати и творчески произведения на студентите през годината, както и 
осъществи четири дискусии за изследователско-творчески въпроси по 
философия в обучението и участието на студентите в научни студентски 
форуми в страната и ЕС.  
 Членове на клуба взеха участие в организираната от Университета 
студентската научна конференция на 05.12.2019 г. - Роман Богданов, 
студент от специалност  ИФ 31, 1курс с научен доклад „За националната 
идентичност като фундамент на европейската идентичност”.  



 През летния семестър, м. април 2020 г. бе проведена дистанционно 
дискусия и обявена тема за подготовка на есета „Пандемията и новите 
реалности“ от студентите на клуба и на желаещите да се включат от 
катедра „История и философия“.  
 

 Студентски клуб „Историк” 
В клуба участват 13 студенти от ОКС „Бакалавър“, специалности БЕИ, 

ИП, ИФ, редовно обучение и ОКС „Магистър“, магистърска програма 
Иновации в обучението по история в средното училище, широк и тесен 
профил, редовно обучение под научното ръководство на доц. д-р Г. 
Йовчева, доц. дна Д. Момчилов и гл. ас. дин М. Гюзелев. За периода се 
проведоха три  заседания.Членове на клуба Силвия Бинева и Джансел 
Аптула взеха участие в организираната от Факултета студентската научна 
конференция на 05.12.2019 г.  

Студентите от двата клуба „Историк“ и „Интелектуалец” се 
включиха и в пътуващия семинар, организиран от доц. дна Д. Момчилов от 
30 ноември до 01 декември 2019 г. и посетиха шест гробници в 
Казанлъшката долина, Исторически  музей - Искра; археологическите 
резервати и музеи в Плиска, Преслав и Мадара. 

 
 Студентски клуб „Млад психолог“ 
В клуба, който е под научното ръководство на доц. д-р Биляна Цонкова 

и ас. Светозар Димитров бяха извършени следните дейности, които се 
случваха в Лаборатория за психологично развитие: 

- месец октомври  - планиране на психологично изследване в училище; 
избор на диагностични методики;  

- месец ноември – провеждане на семинар за Основи на психологично 
интервю;  

- месец декември - провеждане на семинар Обучение в базисни умения 
по формулировка на случай; 

- месец февруари - обсъждане на батерия от тестове и психологични 
методики;   

- месец април - дистанционно уебинар -  критерии за придобиване на 
Европейска диплома по Психология;  

- месец юни – провеждане на дистанционна конференция с обсъждане 
на кариерни перспективи за професионална психологична Практика.  

 
 Студентски клуб „Млад предприемач” 
Студентски клуб „Млад предприемач”  е съвместна инициатива на 

студенти и преподаватели от катедра „Икономика и управление“. През 
академичната 2019/2020 година бяха осъществени следните дейности: 



- информационна среща на членове на клуба, студенти от специалност 
«Стопанско управление» и студенти от други специалности  с 
представител от  пре-акселераторската програма Летящ Старт в Бургас за  
представяне на подробности относно хакатон BizHack - 20.11.2019 г. 
семинар  на тема: „Финансиране на собствен бизнес чрез европейски и 
национални финансиращи програми” с лектор от фирма „Ем Енд Есс 
проджектс” ООД. Целта на мероприятието бе обучението на студентите да 
се доближи до практиката – 29.06.2020 г. 

- работни срещи, на които са обсъдени представените доклади  от 
участниците на клуба в студентската научна  конференция; 

- работна среща за обсъждане на рекламни материали  за 
специалността  «Стопанско управление» -  флаери и клипове  за  
публикуване  във Фейсбук . 

- провеждане на анкетно проучване със студенти и работодатели 
относно нагласите за провеждането на студентски стаж и практика. 

 
5.2. Участие на докторанти  
Докторантите  на катедра «Икономика и управление» - Русен Гигов, 

Емануила Антонова, Олга Вихристюк и Надежда Копринкова – Нончева 
взеха активно участие във всички инициативи на клуб «Млад 
предприемач». Те се включиха като квестори в КСК и държавните  изпити 
на специалност «Стопанско управление». Докторантите организираха 
срещи със  студенти от ОКС «Бакалавър» с цел тяхното мотивиране за 
активно участие в извънаудиторната и научно-изследователската дейност 
на катедра « Икономика и управление». Докторантите се включиха като 
доброволци  в  Teen boom fest , на 4-5 септември 2019 г.,  където бяха 
представени   възможностите за  обучение в Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“. Те  проведоха среща с представители на "Бургаската търговско-
промишлена палата", (2.07.2020 г.) относно възможностите за бъдещо 
сътрудничество в областта на научните изследвания в Бургаски регион и 
среща с Председателя на "Бургаската търговско-промишлена палата", 
(2.10.2020 г.) относно провеждане на проучване сред участниците в 
стопанския оборот в Бургаски регион.  

Уебинари за представяне на научната продукция на докторантите: 
- уебинар-тренинг, 20.02.2020 – представяне на докладите, подготвени 

за публикуване в сборник с публикации  -Украйна ; 
- уебинар, 31.03.2020-представяне пред студенти и работодатели на 

сборник с публикации  - Украйна; 



- уебинар-30.04.2020 .- представяне пред  членовете на клуб „Млад 
предприемач“ и кандидати за докторанти  на предстоящи публикации в сп. 
Наука и образование; 

- уебинар-21.05.2020, относно участието на Катедра "Икономика и 
управление" на 4-та Международна научно-практическа конференция 
"Украйна, България, ЕС: Икономически, Технически и Социални посоки 
на развитие"; 

- уебинар-1.10.2020г. - представяне  пред студенти и работодатели на 
публикации в сп. "Наука и образование" . 

 
5.3. Други извънаудиторни дейности  
- Участие на студенти, докторанти и преподаватели в предколедна 

дарителска кампания, организирана от Студентски съвет – декември 2019г. 
- Посрещане на коледарчета от ДГ „Златното ключе“ – 11.12.2019 г. 
- Коледен концерт с участие на преподаватели от Университета в 

залата на Областна администрация, организиран от гл.ас. д-р Смилена 
Смилкова – 16.12.2019 г. 

- Посещение на студенти от специалност „Туризъм“ в 
Централизирания офис на Туристическия концерн „TUI GROUP“ в Бургас 
по инициатива на доц. Веселина Атанасова – декември 2019 г. 

- Срещи на студенти от специалност „Туризъм“, организирани от доц. 
Веселина Атанасова,  с представители на „Гранд Хотел Поморие“ и  АХ „ 
Пенелопе Палас“;  с Ирина Джендова – Мениджър Маркетинг и Продажби 
в „Сънсет Ризорт“ – Поморие;  с Ангел Узунов – Резорт Мениджър на 
Германския Туроператор „Шауинсланд – райзен“ (Schauinsland Raisen 
GmbH)  – декември 2019 г. 

- Обучение на студенти от специалност „Социална педагогика“ (първи 
и втори курс) по проект на Асоциация „Деметра“ – „Сигурна общност – 
деца в безопасност“ – 5.03.2020 г., организирано от доц. Мария Дишкова. 

- Посещение с учебна цел в бизнес центъра на BMW – Бургас, във 
връзка с дисциплината „Основи на управлението“, организирано от доц. 
Дончо Керемидчиев. Второкурсниците от специалностите Индустриален 
мениджмънт, Маркетинг, Туризъм и Стопанско управление се срещнаха 
със собственика и управител на комплекса г-н Чулуян и бяха запознати  с 
мениджмънта на водещата немска компания -14.10. 2020 г. 

- Кариерни срещи със студенти от специалностите „Стопанско 
управление” (първи, втори, трети курс), „Маркетинг”(първи курс) и 
„Индустриален мениджмънт”(първи курс), История и философия“, 
Български език и история  по инициатива на Кариерния център и с 
подкрепа на тюторите за запознаване с дейността и целите на това 
универсистско звено – октомври 2020 г.  



- Създаване на съвместен информационен център на Български 
институт за стандартизация и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за 
четене на стандарти в област 5 "Технически науки" и ПН 5.13 "Общо 
инженерство" със съдействието на доц. Добромир Йорданов – ноември 
2020 г. 

- Публикуване на студентски разработки в "Език. Литература. 
Обрaзование. Сборник със студентски разработки". Съставител: проф. 
д.ф.н. Марияна Парзулова – ноември/декември 2020 г. 

- Участие на студенти от специалностите ПНУП, НУПЧЕ и ПУПЧЕ  
като учители-доброволци в подкрепа на педагогическите екипи на ОУ 
„Антон Страшимиров“, СУ „Петко Росен“,  ОУ „Георги Бенковски“, НБУ 
„Михаил Лъкатник“ със съдействието на проф. Румяна Папанчева и 
тюторите от катедра „Педагогика и методика на обучението“ -  
ноември/декември 2020 г. 

Относно извънаудиторната заетост на студентите може да се 
обобщи, че продължава традицията проведените инициативи да са 
разнообразни, да са насочени към интегриране на теорията и 
практиката и мотивиране на студентите за успешна професионална 
реализация.  

 
6. Мобилности към ФОН за периода октомври 2019 г. –ноември 2020 г. 

 Студентски мобилности 
Входящи 

1. Svetlana Pyatnica – Полша 
2. Salvis Dundeniks - Полша; 
 Преподавателски мобилности 

Изходящи 
1. Ас. Гергана Аврамова – Румъния 
2. Доц. д-р Дончо Керемидчиев - Португалия  
3. Доц. д-р Красимира Димитрова – Португалия  
4. Доц. д-р Николай Атанасов - Литва 
5. Проф. дпн Маргарита Терзиева – Унгария 

Входящи 
1. Mirced Brie – Румъния 
2. Polgar Istvan - Румъния 
 Проведени курсове и следдипломни квалификации 
- Кандидатстудентски курс по български език, проведен от доц. д-р Г. 

Петрова  - юли 2020, 22 участници; 
- СДК  Икономика, организиран от проф. д-р И. Димитров – април-

юни 2020, 21 участници от Украйна. 



 
Посочената информация дава основание да се обобщи, че въпреки 

трудностите в условията на епидемична обстановка учебната 
дейност във ФОН през академичната 2019/2020 година е успешна. 
    
                                                                          Декан на ФОН: / П / 

       /доц. д-р Тинка Иванова/ 
 

 
 
 
Информацията е приета на заседание на Факултетния съвет, 

проведено на  09.12.2020 г. с Протокол №  15 . 
 


