ОТЧЕТ
ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 г.
НА СЕКЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
КЪМ ДЕСО НА МУ - ПЛОВДИВ
Научноизследователската работа в Секцията по български език през 2019 г. продължава
тематичните направления, свързани с:
-

методика на обучението по български език като чужд;

-

методика на обучението по специализиран български език за медицински цели.

Катедрата започна развитие в следните нови направления:
-

разработване, апробация и издаване на актуални учебни помагала и учебници по общ и
специализиран български език;

-

изследване на актуалните методически и педагогически аспекти в преподаването на
българския език като чужд;

-

създаване на научни разработки, основани на апробацията на новоиздадените учебници и
учебни помагала;

-

специализации в чуждестранни висши учебни заведения.

В катедрата работят 01 хабилитирани и 14 нехабилитирани преподаватели, от които професори
00, доценти 01, главни асистенти 00, асистенти 00, редовни докторанти 00 и докторанти на
самостоятелна подготовка 00.
02 от преподавателите имат научна степен “доктор” и 00 научна степен “доктор на науките”.
Анализът на наукометричната активност на катедрения колектив за 2019 г. показва:
1. Публикациите на академичния състав на катедрата са общо 27. От тях:
00 са публикации в списания, които са реферирани в PubMed
10 са публикации с импакт фактор
03 са публикации в чуждестранни списания без импакт фактор
00 са публикации в национални списания
03 са публикации в научни сборници
11 са публикации в интернет списания.
2. Общият импакт фактор на катедрата за 2016 година е 17,61.
3. Преподаватели от катедрата са автори на 00 монографии и/или на 00 глави в монографии,
издадени у нас 00 и в чужбина 00.
4. Публикации на преподавателите от катедрата са цитирани през отчетната година общо 22
пъти, в т.ч. от чуждестранни автори 00 и от български автори 22 пъти.

5. Колективът на Секцията по български език е издал 02 самостоятелни учебни помагала и е
участвал в изготвянето на 07 учебни помагала в колективи.
6. Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми в страната са общо 014, от които 11
на чуждестранни форуми и 03 на български научни форуми.
7. Участията в научни, образователни или други проекти, са общо 6.
От тях 02 са текущи и 04 са завършени успешно / или прекратени през отчетната година.
В изпълнението на научните проекти са включени 00 млади учени и 00 докторанти.
В резултат на научните проекти през отчетната година са реализирани 03 публикации и 00
научни съобщения.
Като резултат от приключили научни проекти са произлезли 00 патенти.
8. Хабилитирани преподаватели от катедрата са били рецензенти на 00 научни статии в
чуждестранни научни списание и на 00 научни проекти. Извършени са 00 рецензии за
дисертации и 00 за заемане на академична длъжност.
9. Преподавателите от катедрата членуват в 03 чуждестранни и 03 български научни
организации/научни дружества.
10. 00 преподаватели от катедрата участват в редакционните колегии на 00 чуждестранни и 00
български научни списания.
11. В катедрата не се развива кръжочна дейност.
12. Катедрата е участвала в организирането на 00 научни форума през отчетната година.
Отчетът е приет на КС с протокол № ............./30.01.2019 г.

Изготвил: ст. преп. М. Динева-Мулешкова, дф
(Отговорник НИД)

Ръководител катедра: ст. преп. М. Димитрова, дф
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