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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

ЮРИДИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

Мисия:  

1. Възходящо и устойчиво развитие на научноизследователската дейност в 

Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий 

Хилендарски", при отчитане на европейските стандарти и изискванията на 

информационното общество; 

2. Интегриране на резултатите от научноизследователската дейност в 

образователния процес и практиката. 

  

Основна стратегическа цел:  

Утвърждаване и отстояване на позициите на Юридическия факултет на 

Пловдивския университет като авторитетна научна и образователна 

институция, съизмерима по значимост с водещи местни и чуждестранни 

научноизследователски звена в областта на правото.  

 

Приоритети:  

• Осъществяване на научноизследователска дейност, отговаряща на 

световните и европейски стандарти;  

• Поддържане на висока научна квалификация и ускорено академично 

развитие на преподавателския състав;  

• Привличане на младите хора към изследователския процес. 

 

Мерки за изпълнение: 

- Информационни и комуникационни технологии в обучението.  



- Активно участие в международни проекти и утвърждаване на факултета 

като сериозен партньор и участник в европейските интеграционни 

процеси;  

- Активно и приоритетно международно сътрудничество в областта на 

научноизследователската дейност с реномирани университетски 

структури от Европейския съюз, САЩ, Канада, Русия и др.  

• Непрекъснато повишаване на качеството на обучението на докторантите 

на Юридически факултет;  

• Стимулиране на участието студенти в подготовката и изпълнението на 

научноизследователски проекти. 

• създаване на благоприятна среда за по-активно взаимодействие между 

науката и 

бизнеса. 

• ориентиране към изследвания с международно, национално и регионално 

значение 

• формиране на екипи и/или звена ad hoc за провеждане на 

интердисциплинарни изследвания в приоритетни области; 

• разгръщане на образователни и докторантски програми в приоритетни 

области  

• подпомагане на университетски екипи, разработващи научни и 

образователни проекти 

• редовни студентски и докторантски научни сесии (съпроводени с 

издаване на сборници) и утвърждаването им на тяхното регионално и 

национално значение 

• участие в програми, свързани с национални и европейски фондове за 

научни изследвания (вкл. разработване на съвместни проекти с 

министерства, региони и общини); 

• Обучение на докторанти и тяхното включване в процеса на обучение на 

студентите.  



• подпомагане на разработването на научни трудове за придобиване на 

научната степен “доктор на науките”.  

• поощряване на публикациите, за да се отговори на изискванията за 

придобиване на академичните длъжности “доцент” и “професор”. 

 

 

Настоящата рамкова стратегия за развитие на  научно-

изследователската  дейност на Юридическия факултет е приета на 

Факултетен съвет на ЮФ на 4.12.2013 г.  Научните тематики ще се 

конкретизират по катедри в срок до края на 2013 г. и подлежат на 

актуализация на всеки три години. 

 


