ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-БАКАЛАВРИ ЗА 2012г./2013г.
Специалност

Физика

Форма (р/з)
Общо
Разлика
спрямо
2011г./2012г.
Специалност
Форма (р/з)
Разлика
спрямо
2011г./2012г.

АМГ

ЯТЯЕ

ФзМ

МФ

8/5
13

Инж.
физика
9/9
18

16 / 6
22

7р
7

2р
2

16р
16

-9 / +3

-7 / -2

+3 / +3

0

-2

-3

ФИ
7р

КФЕ
15р

ККТФ
21р

ОПТ
14р

ФЛФ
5р

ОБЩО
120р / 20з

0

-3

+5

-4

+3

-7р / +4з

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-МАГИСТРИ ЗА 2012г./2013г.
Магистърска
програма
ААФ
АЕИК
БМУ /зимен/
Геофизика
Косм. изсл.
МЕИТ
М (3 сем.)
М (5сем.)
МОФА
МФ
Оптометрия
ОС
ТМФ
ТМС и ПТ
ФЯЕЧ

ОБЩО
Държавна поръчка
2 (+1)
0
3 (-2)
1 (0)
0 (-1)
3 (0)
7 (+7)

ОБЩО

Общ брой магистри: 86 (+2)
Общ брой приети студенти: 226 (-14)

3 (-1)
1 (0)
4 (-1)

Платено
0 (0)
2
16 (+1)
0 (0)
0 (-1)
0 (0)
6 (-6)
2
9
1 (+1)
25 (-2)
1
0 (0)
0 (-1)
1 (-1)

23 (-12)

63 (+14)

1
5 (0)
0 (0)

БРОЙ ЯВИЛИ СЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТНИ
СЕСИИ ПО ФИЗИКА
СЕСИЯ /
ГОДИНА

2011г./2012г.

2012г./2013г.

63

54

89

54

ПЪРВА
СЕСИЯ
ВТОРА
СЕСИЯ

ИЗВОД: ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ДВЕ ИЗПИТНИ СЕСИИ !

БРОЙ ЗАПИСАНИ КАНДИДАТСТУДЕНТИ-БАКАЛАВРИ
ГОДИНА /
БРОЙ
ОБЩО
С
ДЪРЖАВЕН
ЗРЕЛОСТЕН
ИЗПИТ

2010г./2011г.

2011г./2012г.

2012г./2013г.

123

125

114

83

74

61

ИЗВОД: ИЗГЛЕЖДА ФИЗИКАТА ГУБИ ПОПУЛЯРНОСТ СРЕД СЕГА ЗАВЪРШВАЩИТЕ
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ....
МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЙСТВИЕ:
Лекции по училищата
Публични лекции
Включване в рекламната кампания на ДЕО в чужбина, но с нов акцент.
Твърде голям брой студенти прекъсват обучението си още в началото...
Специално внимание към обучението на учители по физика (вкл. и англоезично)

1.
2.
3.
4.
5.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СТУДЕНТСКИ ПРОБЛЕМИ
Институционална акредитация /м. 06/07.2011г./.
Програмна акредитация /м. 03.2012г./.
Факултетът се включва в кампанията на ДЕО за реклама на СУ в
чужбина /м. 02/03.2012г./.
Доклад-самооценка на Физически факултет за трите степени на обучение.
Приет от Академическия съвет и внесен в НАОА /м. 06.2012г./.
Разработва се анкета за студенти от Факултета /м. 10./11.2012г./.

6. Създадени/Обновени са рекламните материали за Факултета и за
отделните специалности.
7. По решение на Факултетния съвет и със средства от НИС (партида на
Факултета) е обновена лабораторията по Молекулна физика.
8. Среща с директорката на НПМГ. /м. 11.2012г./
9. Проведени са дни на отворените врати - октомврийско и априлско
издание. Важен принос на кат. Астрономия за организацията на
априлската проява.
10. Приети са : 1) Нова маг. програма Аерокосмическо инженерство и
комуникации (2-ма приети за 2012/13 г. студенти); 2) Задочен вариант на
МОФА и модификация на редовното обучение (10 приети студенти); 3)
Модифицирана е маг. програма Геофизика - редовно и задочно обучение
(1 приет студент).
11. Предложени са за разглеждане и утвърждавате от АС: 4-сем. вариант на
маг. програма ЯЕТ за неспециалисти и нова маг. програма Комуникации
и физична електроника (утвърдена от АС, октомври 2012).
12. Възобновено е провеждането на предварителен кандидатмагистърски
изпит по физика през м. май (13 явили се студенти). Унифицирани са
програмата за подготовка и изпитният тест.
ПРОБЛЕМИ
а/ Липса на конкуренция при приема поради намаляващия брой кандидатстуденти;
б/ отпадане на значителна част от студентите след 1 и 2 курс;
в/ за проблеми с невзети изпити и текущи оценки от предишни години;
г/ невисоки резултати от кандидатмагистърските изпити по физика;
д/ фрагментиране на обучението и курсовете (задължителни и избираеми);
е/ хроничен недостиг на средства за обновяване на материалната база;
ж/ недостатъчно летни практики за студентите;
КАДРОВИ ВЪПРОСИ
1. Г-жа Мария Божинова – освободена дисциплинарно /м. 08.2011г./.
2. След изискано предписание от ТЕЛК, управителят на сградите е
пенсиониран /м. 08.2011г./.
3. Оперативна счетоводителка напуска и отива във ФМИ /м. 08.2011г./.
4. Госпожа Физиева е преназначена на мястото на пенсионираната
библиотекарка / м. 11.2011г./.
5. Госпожа Гинка Янкова и госпожа Галя Деянова поемат компютърния
клас под ръководството на доц. Танковски.
6. Госпожа Гинка Янкова инсталира студенстки мейл-сървър.

7. Статутът на проф. Емил Станев е уреден. Господин Ректорът „пуска”
трите спрени конкурса на Факултета/ м. 01.2012г./.
8. И.д. главната счетоводителка госпожа Орлова е предизвестена за
прекратяване на трудовия й договор и е назначена оперативна
счетоводителка госпожа Цветанка Живкова /м. 01.2012г./.
9. Назначени 3 нови хигиенистки /м. 06.2012г./ и хигиенист за външния
район на Факултета /м. 09.2012г./.
10. За 2013г. са планирани 19 нови процедури за или академично израстване
на колеги /м. 10.2012г./.
11. Решение на Факултетния съвет за диференцирано допълнително
материално стимулиране на служителите от Факултета /м. 10.2012г./.
12. Факултетният съвет прие критерии за академично израстване/м.
11.2011г./. През периода са защитени 20 дисертации за присъждане на
научната и образователна степен „доктор”, 2 дисертации за „доктор на
науките”, 5 конкурса за асистенти, 5 за главни аситенти, 6 за доценти и 2
за професори.
13. Текущо атестиране на преподавателите.
14. Кампания за избор на ръководители на катедри 2011г.
15. Присъединяването на две катедри с недостатъчен преподавателски
състав.
16. Кадрови състав на Факултета към 12.10.2012г.
11 асистента
41 главни асистента
58 доцента
12 професора
Всичко 122 преподавателя
Всичко 87 служителя (вкл. нови
отпуснати
4 хигиениста и 10 портиера)
14. Заседания на Деканския съвет – 24, на Факултетния съвет – 14.

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ВЪПРОСИ
1. Оптимизиран е достъпа до извънградски, международни и GSM-линии
/м. 11.2011г./.

2. Госпожа Цветанка Живкова поема счетоводството на магистърките
програми /м. 01.2012г./. На нарочна среща г-н Маринчев потвърждава, че
бюджетът на магистърските програми е част от бюджета на Факултета.
3. По настояване на г-жа Нина Алексиева и на доц. Бенова счетоводството
на УНБ „Гьолечица” е предадено на Ректората, БЕЗ ПРОМЯНА на
статута на ползване на станцията /м. 01.2012г./.
4. Общо събрание на Физически факултет за избиране на Комисия по
условията на труда (КУТ) /м. 06.2012г./.
5. Комплексна проверка, три последващи проверки от Пожарната и
обучение по евакуация на Факултета /м. 07.2012г./.
6. Физическа инспекция на апаратура с възможно двойно предназначение /м.
07.2012г./.
7. С Химически факултет (проф. Т. Спасов) и с Биологически факултет (доц.
Галуцов) е договорено (вкл. финансово) как те да ползват нашето
хранилище за течен азот /м. 11.2011г./.
8. Ремонти, ремонти, ремонти... – алармена система в касата,
противопожарно оборудване и сигнализация, парното в сграда В,
заседателната зала, Препараториумът, преместване на библиотеката, нова
врата на и нов режим на достъп до корпус В, покривът на корпус В.
9. Проблеми с наемателите ...
10. Информация за финансите на Физическия факултет.
ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
1. Под ръководството на проф Витанов е написан и внесен проект за
подпомагане на докторантите от Факултета. Не е финансиран...
2. Под ръководството на доц. Мая Гайдарова е написан и внесен проект за
„е-learning” 595 хил. лв. Не е финансиран...
3. Под ръководството на доц. Валери Голев е написан и внесен проект за
синхронизиране на учебните програми с нуждите на бизнеса. В процедура
по рецензиране...
4. По инициатива на сем. Йорданови е създадена и съдебно и банково
регистрирана Асоциация „Алумни на Физическия факултет на СУ” /м.
08/09.2012г./. Понастоящем се изгражда сайт на Асоциацията.
5. Проведена е конкурсна сесия за проекти по Фонд „Научни изследвания”
на СУ.
6. За 2011г. бяха присъдени награди за най-добра докторска дисертация, за
най-добър млад учен и за най-добра проектна дейсност. Приема се
решение за 2012г. да бъде присъдена награда само за за най-добра
докторска дисертация.

7. Организирани конференции
Space Plasma Physics / м. 08.2012г./ - проф. Желязков, доц. Бенова
Control of Quantum Dynamics of Atoms, Molecules and Ensembles by Light
/ м. 07.2011г. и м. 06.2012г./ - проф. Витанов
8. По инициатива на Ректора доц. Пламен Данков поема ръководството на
проект за български университетски спътник за целите на обучението по
физика. Партньор – Сибирският аерокосмически университет
(Красноярск, Русия). Участието на консорциума CASTRA за мен не е ясно
очертано.
ДРУГИ
1. Исканият от Ректора доклад за „оптимизиране” на Факултета е внесен и
... приет... /21.12.2011г./. Разпратен е на членовете на Факултетния съвет.
2. Координирано от Факултета, заедно с Химически и Биологически
факултет, е депозирано при Ректора искане за увеличаване на издръжката
на всеки един студент /м.01.2012г./. До момента няма последствия...
ИСКАНЕТО СЕ ПОДНОВЯВА!
3. Господин Людмил Захариев изнася 4 лекции под общо заглавие „Как да
стартираме свой собствен бизнес” /м.03-05.2012г./.
4. Стартира се изграждане на Кариерен център на Факултета /м.10.2012г./.
5. Плановете за публични лекции по физични проблеми за широката
общественост добиват реални очертания.
6. Обновяване и интегриране на факултетния уеб-сайт в университетското
информационно пространство (април-май 2012 и текущо). Активна роля
на В. Гущеров.

