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ПИСМО 
 

Относно: Създаване на Департамент за квалификация и професионално развитие 

на педагогическите специалисти към ПУ“П. Хилендарски“- Пловдив 

 

 

  

Уважаеми г-н/г-жо Директор, 

 

 

В  ПУ „П. Хилендарски“- Пловдив, с решение на Академичния съвет от 

21.11.2016 г., се създаде Департамент за квалификация и професионално 

развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС).  

 

Съобразно  Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за Статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V 

чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал.2 и ал.3, ДКПРПС е оторизиран, като 

специализирано основно звено на университета, да извършва квалификация на 

педагогическите специалисти и да провежда процедури за придобиване на 

професионално-квалификационни степени (ПКС). 

  

ДКПРПС обединяване усилията на академичния състав на ПУ, работещ в 

различни научни сфери (педагогика, психология, методика на преподаване на 

отделни учебни дисциплини, изкуство), в процеса на реализиране  на модерно и 

ефективно продължаващо образование на педагогическите специалисти, свързано с 

тяхната  перманентна квалификация и професионално развитие. 

 

 

 

 



ПУ, Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти 
 

2 

Най- важните дейности на Департамента са: 

 

 Да провежда обучения за повишаване квалификацията на педагогически 

специалисти (чрез краткосрочни и дългосрочни курсове с присъждане на 

професионални кредити);  

 Да осъществява следдипломно обучение и продължаващо образование чрез 

обучение в специализации (включително професионално-педагогически 

специализации); 

 Да провежда обучение за придобиване на допълнителна професионална 

подготовка, на нова или допълнителна квалификация.  

 Да организира процеса на присъждане на професионално -

квалификационни степени (ПКС) на педагогически специалисти, съгласно 

Държавния стандарт и нормативните документи на МОН. 

 

На сайта на ДКПРПС може да намерите по-подробна информация за темите 

на квалификационните курсове и програмите за специализации и следдипломни 

квалификации:  https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1196/ 

 

 

За допълнителна информация и заявки за обучения: 

 

Адрес на ДКПРПС:  

България,  

4000, гр.Пловдив,  

бул. “България” № 236 (Нова сграда на ПУ) 

e-mail: dkprps@gmail.com 

тел.: +359 32 261 791 

 

Директор ДКПРПС: 

проф. д-р Галин Цоков  

e-mail: gtzokov@uni-plovdiv.bg 

тел. +359 888 934 582 

 

Административен секретар:  

Марияна Георгиева  

e-mail: mbizova@uni-plovdiv.bg 

тел.: +359 885 517 560 

 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1196/

