
Факултетът по математика и информатика,  

съвместно с Департамента за информация и усъвършенстване на учители 

при СУ „Св. Климент Охридски” 
 

организира 

 

едногодишен курс 

за придобиване на допълнителна професионална квалификация  

„Учител профилирана подготовка по информатика и ИТ” 

и подготовка за повишаване на ПКС 

 

 

 

 

Целева група: учители по информатика, ИТ и/или по математика. 

 

Форма на обучение: задочна  

Форма на завършване: разработка на дипломен проект 

 

Занятия: 300 часа; провеждат се в събота и неделя и през ученическите 

ваканции 

 

Период на провеждане: 2016-2017 година 

Начало: ноември 2016 Край: Октомври 2017 

 

Такса за обучението: 1000 лв. 
Таксата може да се заплати на две части –  

едната преди записване, втората – в началото на втория семестър. 
Записване и подаване на документи: 10 септември – 20 октомври 2016 

За контакти: 02 8161 522, 02 862 23 73 (Светлана Горанова) 

stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg  

За въпроси относно обучението: eliza@fmi.uni-sofia.bg, 0885302568 доц. Елиза 

Стефанова (научен ръководител на курса за СДК) 

 

Обучението осигурява допълнителна професионална квалификация за учители 

по информатика и ИТ в профилирана подготовка. То е съобразено с най-новите 

тенденции и изисквания към преподаването на информатика и ИТ в съвременното 

българско училище, като дава възможност и за придобиване на по-висока 

професионално-квалификационна степен (ПКС) при наличие на предходната  

(с изключение на V ПКС). 

Успешното завършване се удостоверява със Свидетелство за професионална 

квалификация, издадено от ФМИ при СУ, а придобиването на ПКС – със Свидетелство 

за професионално-квалификационна степен, издадено от ДИУУ. 

Желанието за придобиване на І ПКС или ІІ ПКС се заявява при подаване на 

документите за постъпване в курса и представяне на копие от свидетелство за 

предходната ПКС.  

Придобиване на І или ІІ ПКС става с разработване на дипломен проект, състоящ 

се от две части. Първата част трябва да удовлетворява изискванията за придобиване на 

допълнителна професионална квалификация, а втората – критериите и процедурите за 

оценяване, описани на интернет страницата на ДИУУ на адрес http://diuu.bg/pks-
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apply/procedure-criteria/, в зависимост от професионално-квалификационната степен, за 

която кандидатства курсистът. 

ІІІ ПКС се придобива след успешно завършване на курса по реда, описан на 

адрес http://diuu.bg/pks-apply/procedure-criteria/. 

Паралелно с обучението в курса има възможност да се придобие ІV или V ПКС, 

съобразно условията на Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване 

квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за 

придобиване на професионално-квалификационни степени и на Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1996 г. (http://diuu.bg/pks-apply/procedure-

criteria/). Без полагане на изпит V ПКС могат да придобият педагогически кадри, 

които отговарят на изискванията на ал.1, т.1 от Наредба №5 и представят грамоти и 

други награди на свои ученици за изяви на национално и международно равнище, 

организирани от МОН, в период до пет години преди датата на кандидатстване за 

придобиване на V професионално-квалификационна степен. 

 

На интернет страницата на ДИУУ може да се намери подробна информация 

относно сроковете за подаване на документи за присъждане на ПКС (http://diuu.bg/pks-

apply/pks-documents/), условията за кандидатстване (http://diuu.bg/pks-apply/pks-apply-

conditions/), таксите за отделните услуги (http://diuu.bg/pks-apply/pks-prices/) и др. 

 

Курсистите от страната при желание могат да ползват легловата база на ДИУУ 

(http://diuu.bg/hostel/) на преференциалната цена за посетители, участващи в 

организирани от ДИУУ форми на квалификация. 
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