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Ab love principion.   Да започнем с най-важното 

Da mihi factum, dabo tibi ius. Дай ми фактите и ще ти дам правото 

Буквата, но и духът. 

 

 

 

ПЛОВДИВ, ФЕВРУАРИ 2020
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ПРЕАМБЮЛ-ОБРЪЩЕНИЕ 

 

Уважаеми колеги, 

Да си декан на Факултет „Музикална педагогика” е трудна и много 

отговорна роля. Не толкова отдавна беше времето, когато този Факултет 

беше основен стълб и гордост за Академията ни. Едва ли е възможно в една 

платформа да се изчерпат всички идеи за развитието на Факултета и 

проблемни възли, очакващи разрешението си.  

Още повече, че в динамиката на днешния ден много процеси могат 

рязко да сменят посоката си, проблемите могат да се преподредят, а нови 

възможности за позитивното им решаване да възникнат неочаквано. 

В следващите няколко реда ще изредя в лаконичен вид своето виждане 

на какви критерии ще положа максимални усилия да отговарям, ако бъда 

избран за декан на Факултет „Музикална педагогика” при АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев”: 

 Еднакво внимание и уважение към всички катедри във Факултета. 

 Максимална отговорност към поетите обещания и дадената дума. 

 Надеждност, честност, отчетност и прозрачност във всички аспекти, 

касаещи дейността на Факултета. 

 Еднакъв подход в конфликтологичната компетентност и емпатия 

спрямо всеки член на нашия колектив. 

 Деканът - стабилен изразител на интересите на своя Факултет, в 

единение със съзидателния пулс на цялата Академия. 

 Деканът трябва красноречиво да съчетава най-благородните пориви 

на човешката личност с най-твърдата част от характера си. 
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ПРИОРИТЕТИ 

 Предстоящата програмна акредитация. 

 Оптимизиране на съществуващите учебни планове и програми. 

 Мониторинг на удовлетвореността на студентите относно 

провеждането на учебните занятия и изпити с оглед поддържането на 

високо качество на учебния процес. 

 На базата на издигане ролята на катедрите като най-значими 

структури в състава на факултета, в тясна и академично коректна 

колаборация с техните ръководители да се разрешат най-належащите 

проблеми, свързани с тяхната дейност. 

 Оказване на съдействие с пълния ресурс в правомощията на декана за 

нормално функциониране и разширяване полето на изява в спектъра 

на дейността на: 

 Академичен оперен театър; 

 Академичен камерен хор „Гаудеамус”; 

 Китарен ансамбъл „Академика”; 

 Академичен клуб „Млад учен”; 

 Академичен клуб „Съвременна клавирна култура”. 

 Запазване на мощния притегателен център, изразен чрез най-голямата 

палитра от атрактивни специалности за студентите в нашия Факултет. 

 

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ 

 Активно съдействие на заявеното в мандатната програма на Ректора 

на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” създаване на работна група с цел 

промяна на статута на корепетиторите. 
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 Оформяне на обосновано предложение за кабинетна система на 

преподавателите с цел облекчаване и оптимизиране на учебния 

процес. 

 Стимулиране на мотивирани и изявени студенти чрез включването им 

в концертни изяви и научни форуми извън рамките на Академията. 

 Съвместно с ръководителите на катедри да се изготви стратегия за 

активен контакт с образователните и културни институции в Пловдив, 

в страната и в чужбина. 

 Създаване на интернет страница - адекватен „електронен образ” на 

отделните катедри, целящо атрактивното представяне на дейността 

им. Този своеобразен културен афиш за концертите и научните 

събития - като реално осведомителен източник, ще отвори място за 

впечатления, полемики, констатации и културен обмен на 

информация, а чрез акцентите си ще демонстрира културната 

идентичност и творчески капацитет на Факултета. 

 Обсъждане на възможността Националният академичен конкурс „Й. С. 

Бах и неговото съвремие” да се превърне в международен с опцията да 

се създаде нов раздел с конкурсен характер за научни разработки по 

темата. 

 Да се направи достояние на обществеността в други градове на 

страната творческият потенциал на преподавателите и студентите от 

нашия Факултет посредством концерти-лектории (модел с вече 

проверена ефективност) и презентиране на научни трудове, 

разработки, нотни издания и книги. 

 Конкретни стъпки към подготовка за извеждане на качествено 

проверен функциониращ културен продукт в чужбина, особено там, 

където имаме установени взаимоотношения (напр. Австрия и Гърция). 
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 Насърчаване на творческите изяви на младите поп и джаз певци и 

инструменталисти и пряк подход към конкретни предложения от 

техните преподаватели, засягащи условията за пълноценна работа в 

това силно и престижно изградено звено на нашия Факултет. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Използване на всяка възможност за привличане на млади 

конкурентноспособни и силно мотивирани докторанти и асистенти 

към Факултета.  

 Осъществяване на ефективно неформално партньорство с 

представителите на студентската общност. 

 Използване на законовите разпоредби относно конкретни нужди на 

Факултета за запазването на висококвалифицирани преподаватели, 

добили право на пенсия в научната и художественотворческа дейност.  

 

ЕПИЛОГ 

 

За да постигнем колективното академично и културно благоденствие на 

Факултета, за да изпълним високите цели на образованието с вплетената в 

него велика мисия на изкуството - като наш личен дълг и дълг към младото 

поколение, трябва да се уважаваме и ценим взаимно и да вярваме 

неотклонно в смисъла и значимостта на онова, което ще направим заедно. 

 

БЛАГОДАРЯ! 

 

 


