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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на
Факултет по начална и предучилищна педагогика в структурата на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по науки
за образованието и изкуствата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 3, от Закона за висшето
образование и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане проект на постановление на
Министерския съвет за преобразуване на Факултета по начална и предучилищна
педагогика в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във
Факултет по науки за образованието и изкуствата.
Предложението е на основание положително оценен от Националната агенция за
оценяване и акредитация проект за преобразуване на факултета (протокол № 06 от
заседание на Акредитационния съвет от 29.03.2018 г.), като по всичките 10 критерия на
оценяване оценките са положителни.

През 1983 г. в рамките на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с
ПМС № 27/22.07.1983 г. е разкрит Факултетът за подготовка на детски и начални
учители, преименуван през 1988 г. с Решение на Академичния съвет във Факултет по
начална и предучилищна педагогика, в който първоначално се провежда обучение само
по три специалности – „Предучилищна педагогика“, „Начална педагогика“ и
„Дефектология“. През годините диапазонът на провежданото обучение се разширява,
разкриват се нови специалности, а съществуващите непрекъснато се обновяват в отговор
на динамично променящите се изисквания пред образователната система и наложените
от пазара на труда условия. Съгласно проекта за преобразуване на звеното в него работят
83 преподаватели на основен трудов договор във висшето училище (28 професори; 24
доценти; 14 главни асистенти; 17 aсистенти). Структурата на факултета включва шест
катедри, в които се обучават студенти по четири професионални направления - 1.2
Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по..., 8.2 Изобразително изкуство и 8.3.
Музикално и танцово изкуство - в 12 бакалавърски специалности, 42 магистърски и 17
докторски програми. Четири от бакалавърските и 10 от магистърските програми са в
професионалните направления 8.2 Изобразително изкуство и 8.3. Музикално и танцово
изкуство. За всички професионални направления, по които се извършва обучение във
факултета, висшето училище има валидна програмна акредитация и валидни
акредитации за докторските програми.
Проектът предвижда в преобразуваното звено да продължи обучението по вече
откритите специалности от акредитираните професионални направления.
Съвременното състояние на подготовката на кадри в професионалните
направления 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по… във Факултета по
начална и предучилищна педагогика на Софийския университет се базира на
дългогодишната традиция, към която имат принос поколения преподаватели. Новите
професионални направления 8.2. Изобразително изкуство и 8.3. Музикално и танцово
изкуство, получили програмна акредитация през м. декември 2017 г., заемат важно място
в структурата на факултета, като предоставят нови възможности, осигурени от екипи
квалифицирани преподаватели и необходимата учебна среда. Мотив за исканото
преобразуване е, че настоящото название на факултета не отразява професионалната
квалификация на кадрите, получили образование по различните специалности. Акцентът
върху началната и предучилищната педагогика създава неточната представа, че във
факултета се обучават изключително бъдещи учители за нуждите на предучилищното и
началното училищно образование.
Изтъква се необходимостта от преобразуване на основното звено, като целта е
спецификата на провежданото обучение и разнообразието на професионални

квалификации, с които се дипломират възпитаниците на факултета, да бъде адекватно
отразена в названието на звеното. В случая преобразуването на факултета не означава
разрастване на структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Преобразуването не изисква допълнителни финансови средства и няма да доведе
до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет е съгласуван в
изпълнение разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като получените бележки и
предложения са включени в справка за отразяването им.
Проектът на постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от
Закона за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации
на Министерския съвет.
С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби от
европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското законодателство.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание § 42, т. 1, буква „а“, от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за развитието
на академичния състав в Република България и чл. 8, ал. 1 и 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме проекта на постановление на Министерския съвет за
преобразуване на Факултета по начална и предучилищна педагогика в структурата на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по науки за
образованието и изкуствата.
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