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ИНТЕРВЮ: „ИЗБРАХ НАУКАТА, ИЗБРАХ ПУ“ 

 

1. Здравейте, представете се! 

Казвам се Екатерина Ужиканова 

 

2. Откъде сте родом? 

Живея в гр. Асеновград 

 

3. Къде сте завършили висшето си образование? 

Завършила съм магистърска степен в Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“. 

 

4. Каква е темата на Вашия дисертационен труд? 

Тема на дисертационния ми труд е „Социална работа с деца и 

семейства в подкрепа на ранното детско развитие“. 

 

5. Каква е Вашата длъжност към настоящия момент?  

Управител съм на Център за ранно детско развитие – Асеновград. 

Иновативна услуга в общността, която се реализира по европейски проект от 

Община Асеновград и поставя началото на развитието на интегрирани 

социални услуги.  

 

6. Какво Ви мотивира да се занимавате с научна дейност? 

Приятно ме развълнуваха срещите с преподавателите от катедра 

„Социални дейности“ към ПУ - доц. Векова, д-р Койчев, проф. Бояджиева, 
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проф. Шопов и проф. Христосков. През годината си на обучение в 

университета, открих нови възможности да обогатя себе си, като анализирам 

опита си, допълвам знанията си, изследвам нови подходи, методи и опит, 

който единствено университетското обучение би могло да ми предостави. 

Ценя този опит и открих възможност да бъда част от него, като се занимавам 

с научна дейност.  

 

7. Защо избрахте Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

за да развивате научната си дейност?  

Завърших магистратура в Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ и имах възможност да се запозная с преподавателите от 

Педагогически факултет и Катедра „Социални дейности“, които ме 

впечатлиха с професионалната си компетентност, визията си за бъдещето на 

моята професия и устременост да търсят решения на значими проблеми, да 

развиват нас – студентите. Университетът е с богата история и традиции в 

образованието.  

 

8. Успявате ли да съчетавате успешно работата си в 

университета с личния си живот? 

Успешното съчетаване на тези важни моменти, е въпрос на 

приоритизиране и смятам, че се справям. Работата ми в университета 

приемам за важна част от професионалния ми живот и има своето място.  

 

9. Какво ще кажете на новозачислените и на бъдещите 

докторанти? 
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Да си част от един процес на непрекъснато развитие, надграждане, 

усъвършенстване и знание, е безценно!  
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