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Представяйки своята кандидатура за поста Декан на Факултета по 

музикална педагогика бих искал да споделя най-напред своите 

лични  

  Мотиви  

 Отдал съм цялото си професионално и творческо битие на 

тази институция вече повече от 40 години. Бих желал да 

дам своя принос, вече обогатен като знания и опит от 

предишния ми мандат на декан, за запазване на добрите 

традиции и по-нататъшното развитие и просперитет на 

Факултета.  

 Да работя за утвърждаване на водещите позиции на 

Факултета като най-авторитетна институция за 

подготовката на специалисти в областта на музикалното 

изкуство и педагогика.  

 Да работя за утвърждаването на Академията  като висше 

училище с модерна визия и академичен авторитет. 
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 Да помагам на моите колеги във всички аспекти и форми на 

тяхната педагогическа, научна и художествена дейност. 

 Вярвам в личните си качества – професионален опит и 

организираност, инициативност, поемане на отговорност, 

добронамереност, толерантност и съпричастност, диало-

гичност и уважение към мнението на другите.  

 

В бъдещата си работа бих се ръководил от следните  

                                          Принципи 

 Да разчитам и да се доверявам  изключително на помощта 

на моите колеги от факултета, които познавам от много 

години и ценя дълбоко техните професионални и лични 

качества. 

 Да защитавам всички основателни и справедливи мнения и 

желания, чиято цел е развитието и просперитета на 

Факултета и Академията.  

 Да се боря срещу всички субективни мнения и желания, 

чиято цел е удовлетворяване предимно на личния интерес 

за сметка на общите цели и интереси. 

 

Като Декан бих  развил в следните основни посоки своите   

Функции  

 Административна – да осигурявам чрез своето управ-

ление оптималното и успешно функциониране на учебния 

процес, да контролирам изрядността на учебната 
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документация, да изисквам персонална отговорност за 

задълженията на всеки член на академичния състав.   

 Отчетна – да поддържам изрядна отчетна документация, 

както за учебния процес, така и за дейността на Факул-

тетния съвет. 

 Иновационна – да проявавам инициативност в търсене и 

прилагане на нови идеи и практики в образователния 

процес, консолидирайки се  с политиката и визията за 

общото развитие на институцията. 

 

 

Давайки си ясна сметка за предизвикателствата и реалните 

отговорности, пред които ще бъде изправен Деканът в предстоящия 

си мандат, ще работя, следвайки следните основни  

       Приоритети  

 В най-близък план – максимално добра подготовка за 

предстоящата процедура по Програмната акредитация и 

спечелване на максимална оценка по направленията 1.3 и 

8.3.  

 Относно Учебните планове – при постигнатия  максимален 

баланс според изискванията на стандартите, да се работи 

изключително върху обогатяване на набора от избираеми и 

факултативни дисциплини.  

 Гарантирано осигуряване на учебната заетост за всеки 

преподавател.  

 Определяне на справедливи правила за разпределение на 

студентите по групи  в лекции и семинарни упражнения с 
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цел максимално повишаване ефективността на учебния 

процес.   

 Постоянна връзка и сътрудничество със Студентския съвет 

– разчитайки на мнението и помощта на студентите за 

решаване на проблеми, възникнали в осъществяването на 

учебния процес. 

 По отношение на акредитационните процедури и 

следакредитационния контрол – постоянен режим на 

мониторинг на учебния процес и документация в 

съответствие с дадените препоръки, предписания и 

бъдещи акредитационни процедури на НАОА. 

 Основен приоритет ще бъде осигуряването и контролът на 

качеството на учебният процес, както и отчитането му в 

посока на  всички изисквания на Критериалната система за 

висше образование.  

 Задълбочен преглед на постиженията и слабостите, 

отразени в Рейтинговата система с оглед възможното 

подобряване на някои показатели. 

 Оптимално представяне на сайта на АМТИИ дейността на 

Факултета, както и информация за преподавателите – 

техните професионални, научни и творчески постижения. 

 Въвеждането на Интегрирана информационна система за 

отчитане на учебния процес, научната и художествената 

дейност в обща Уеб-платформа на Академията. 

 Постоянна връзка и сътрудничество с работодатели и 

партньорски организации, работещи в областта на 

образованието и  изкуствата. 
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В заключение бих желал да подчертая:  

За 40 години присъствие и работа Академията в мен се 

разви и затвърди лична съпричастност към каузата АМТИИ, 

в името на всички големи имена, работили и създали това, 

което сме ние сега.  

В мандата си съм получавал и похвали и одобрение, а 

също и упреци и обвинения.  Не се чувствам най-добрия 

или най-заслужилия за този пост, но  в действията и 

решенията си никога не съм се водил от лични или 

користни подбуди и интереси, а от желанието да помагам 

по най-добрия начин на всеки колега за оптимално 

решаване на дадена ситуация. И ако искаме да дадем 

личното си участие в тази кауза, трябва да следваме 

убедено един от най-съществените принципи – 

обединение, независимо от това кой би поел в бъдещия 

мандат отговорностите и задълженията на този пост. 

 

 

 

Доц. Кирил Чапликов 

 

20.02.2020 г. 


