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Програма 
за развитие на   

Факултет по Математика и Информатика 

при СУ „Св. Климент Охридски” 

2017-2019  

от проф. д-р Марусия Никифорова Божкова 

 

Мотиви 

 

За мен е истинско предизвикателство да се кандидатирам за този 

изключително отговорен и тежък пост, но си дадох сметка, че ако не го 

направя ще остана с чувството, че съм могла да добавя нещо градивно, 

а не съм събрала достатъчно кураж. От друга страна, искам и вярвам, 

че мога да допринеса още повече за израстването и благото на нашия 

факултет.  

Моята кариера във ФМИ се дължи на желанието ми да работя за 

младите хора и с тях, въпреки трудностите и голямата отговорност, 

пред които е изправен всеки един преподавател, посветил се на 

образованието. И понеже става дума за възможности и 

предизвикателства - за мен предизвикателството е в информирания 

избор, който правим, въпреки или именно поради трудностите, които 

преодоляваме. 

Имам достатъчно богат административен опит като ръководител 

катедра за повече от 5 години – една по заместване в периода 2009 – 

2010,  един цял мандат в периода 2012—16 досега след преизбирането 

ми за втори мандат. Също така като ръководител на магистърската 

програма „Вероятности, актюерство и статистика“, от възстановяването 

й през 2004 до днес, съм се старала и смея да твърдя, че съм 

поддържала качеството й на високо ниво и съм се борила за 

привличане на студенти в нея. Това е една изключително 

предизвикателна мисия, която изисква много труд и постоянство. Но 

завършилите програмата студенти, които намират успешна реализация 

и у нас и в чужбина ми дават изключително много естествени мотиви 

да продължавам да го правя, въпреки всички кризи, на които сме 

свидетели през изминалите години. Надявам се, че има много колеги, 

които споделят това мнение и съм далеч от мисълта, че аз съм 

единствената, която го прави. 



 2 

Към всичко дотук бих искала да добавя и уменията, придобити при 

ръководство на научни проекти – два по линия на Фонд научни 

изследвания (ФНИ) при МОН, 4 с ФНИ на СУ и участие в редица 

международни такива по линия на CNRS, Франция, Министерство на 

науката и образованието на Испания и други. Това е дейност, при която 

способността за работа в екип е от особено значение. Водещ принцип в 

работата ми като ръководител е бил включването и подпомагането на 

младите хора, както и усилията за по-трайното им привличане в 

академичните среди. На тези възможности трябва да се набляга 

особено, както и на естественото проникване на науката в 

образованието. Както винаги съм повдигала въпроса за достойно 

възнаграждение на труда на гост-преподавателите и сега смятам, че за 

да имаме устойчиво качество е необходимо да продължаваме да ги 

привличаме и насърчаваме да споделят своя опит и експертиза. Към 

това можем да добавим и добри  примери, а  защо не и развитие в 

посока на бизнеса и други обществени практики.  

Смяната на досегашното ръководство на ФМИ не е поради вътрешни 

по отношение на ФМИ причини, което е другият повод да се 

кандидатирам. Одобрявам повечето инициативи и предприети проекти 

на досегашния Декан и с общи усилия смятам, че можем да 

осъществим приемственост и непрекъснатост на тези процеси.  

Като една важна кауза, на която смятам че си струва да се посветя на 

първо място обаче, е да работя в посока на подобряване на условията 

за развитие и стимулиране на младшия академичен състав на 

ФМИ. Нашата мисия  е не само да произвеждаме кадри за индустрията 

– IT сектора, финансово-аналитичните, застрахователни, банкови и др. 

държавни и образователни институции, в които много добре обучените 

ни такива намират естественото поле за своята реализация, но и да 

осигуряваме кадри за собственото си възпроизводство. Тази задача 

има две измерения. Едното очевидно е свързано с финансовото 

възнаграждение на нехабилитираните преподаватели и за тази цел 

трябва да се анализират средствата, с които разполага ФМИ и да се 

реши за какво и как ще се разпределят. Без ясна и консенсусна 

стратегия  в това отношение  рискуваме да загубим някои от сегашните 

си кадри и способността си да привличаме нови. Другото измерение е 

създаването на „чиста“ и творческа атмосфера за работа, при което 

зачитането на индивидуалните качества и резултати трябва да бъде 

водещо и категорично поощрявано. Възможностите за взаимодействие 

и сътрудничество между катедрите, както и между двете направления 
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не са изчерпани. Трябва да се търсят начини за съвместни научни 

проекти, което би подпомогнало комуникацията и взаимното доверие 

между самите нас. 

 

И така за всичко това смятам, че би било целесъобразно да се насочим 

към следните направления в следващите две години от един мандат – 

продължение на усилията на досегашното ръководство.  

 

Цели 

 Да се постигне по възможност по-голяма финансова 

самостоятелност на ФМИ. Това не изключва солидарност с 

другите факултети на СУ по отношение, както на разходите, така 

и на приходите, но при спазване на ясна приходно-разходна 

отчетност. Безспорно това е залог за успеха на една истинска и 

отговорна политика на самоуправление, възможност за 

планиране и ясна визия за развитие.  

 Считам за свое задължение да работя по актуализирането и 

утвърждаването на  досегашната бакалавърска специалност 

„Статистика” чрез качествена промяна на учебния й план, 

популяризирането й сред кандидат-студентите и успешната 

реализация на завършващите. Убедена съм, че тази специалност 

има повече перспективи за успех, ако бъде комбинирана с повече 

дисциплини от направление информатика и информационни 

системи. Тя осигурява основите за такива съвременни области 

като Биостатистика и Актюерство и не само. Без да показвам 

пристрастие, тя е ключ към критичното мислене и надежден 

инструмент при работа с данни с различен произход, качества 

необходими на всеки съвременен гражданин и учен. 

 Да се отдели специално внимание на специалност „Математика и 

информатика“, т. к. това е една съществена част от  

образователната верига и ако искаме  на входа да имаме добри 

кандидат-студенти ще трябва да помислим и за специалността, 

която традиционно е отговорна за това да има добри учители по 

математика в цялата страна. Мисля, че в това отношение съм 

проявявала особена инициативност и продължавам да го правя с 

категоричната убеденост, че това е звено, за което трябва да се 

положат специални грижи. 
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 Да се търсят начини да се поддържа високото качество на 

обучението във ФМИ и да се стимулират студентите да 

посещават редовните занятия. Да се разработят механизми и 

начини за повече контакти за привличане на най-добрите и 

способни ученици с изявени интереси в областта на 

математиката. А в последствие да се следи за качеството на 

преподаване чрез търсене на обратна връзка със студентите.   

 Да се оптимизират начините за разходване на средствата по ЕОС, 

така че наистина да се ползват по предназначение от тези, които 

са ги заслужили. Имам поглед и върху тази система, която по 

замисъл е много добра, но може да се помисли за нейното 

осъвременяване на базата на вече натрупания опит. 

И този списък може да бъде продължен все с хубави неща и 

пожелания, които обаче трябва да имаме волята и желанието да 

направим … 

 

Заключение 

 

Кандидатирам се със знанията, уменията и желанието за работа с 

ясното съзнание, че ако изборът се спре на мен ще ме очаква много 

работа, много грижи, но пък ако това ще бъде за добруването на повече 

хора си струва, нали! Също така смятам, че трябва да се търсят каузи, 

които ни обединяват, защото образованието и науката трябва да се 

развиват едновременно и трябва да се стремим към структура, която  да 

ни прави привлекателни и желани в очите на младите хора. 

 

9.01. 2017 г. 

София                                                       С уважение: 

                                                                                  Марусия Божкова 


