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П Р О Т О К О Л  

№ 34 

 

  Днес, 08 септември 2022 г. (четвъртък), от 13.00 часа, в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 18. Отсъстват: 7 (двама 

от които – в чужбина). Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен 

съвет. Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения.  

  Проф. д-р Таня Борисова, д. н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване 

следните корекции в предварително предложения дневен ред: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отчет на приходите до 08.09.2022 г. 

      Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.  

2. Отчет на приема 

Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н. 

3. Приемане на индивидуални планове за преподавателска заетост за уч. 2022/23 г. 

      Докладва: проф. д-р Р. Неминска, д.н. 

      4. Привличане на гост-преподаватели и специалисти от практиката за зимен семестър, 

редовно и задочно обучение на уч. 22/23 г., ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

       Докладва: проф. д-р Р. Неминска, д.н. 

5. Приемане на преведени на английски език учебни програми за обучение на 

докторанти на английски език по научни специалности ТВД и Специална педагогика 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

6. Гласуване правото на нехабилитирани преподаватели с ОНС „доктор“ да изнасят 

лекции и натоварване на докторанти с учебна дейност 

Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.  

7. Отмяна на договор с базовите на ПФ организации 

Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.  

8. Приемане на нов договор с базовите на ПФ организации 

Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.  

9. Избор за заемане на академична длъжност асистент по ТВД (Конструиране, 

технологии и предприемачество) 

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

10. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

  

 

По Т.1. Отчет на приходите до 08.09.2022 г. 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета на приходите до 08.09.2022 г. 
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По Т.2. Отчет на приема 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета на приема в ОКС „Бакалавър“ за уч. 2022/2023 г. 

 

 Към заседанието на ФС се присъедини ас. д-р Галена Терзиева. 

 

По Т.3. Приемане на индивидуални планове за преподавателска заетост за уч. 

2022/23 г. 
 

 

Решение: 

На основание чл. 54 (2), т.6 от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема индивидуалните 

планове за преподавателската заетост за уч. 2022/2023 г. 

 

По Т.4. Привличане на гост-преподаватели и специалисти от практиката за 

зимен семестър, редовно и задочно обучение на уч. 22/23 г., ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“  

 

Решение: 

На основание чл. 52, ал. 1, 2, 3 и 5 от ЗВО и чл. 98 (1), (2), (3) и чл. 100 от ПСД 

на ТрУ, ФС на ПФ привлича следните гост-преподаватели и специалисти от 

практиката за редовно обучение на ОКС „Бакалавър“, и задочно обучение на ОКС 

„Магистър“, зимен семестър на учебната 2022/23 година, както следва: 

 

КАТЕДРА ПСН: 

ОКС “Бакалавър“ 

• Проф. д-р Веска Митева Шошева: 

1. Основи на специалната педагогика – специалност Специална педагогика, 1-

ви курс, задължителна дисциплина, 40 часа лекции; 

  

• Проф. д-р Иванка Василева Асенова:  

1. Невропсихология – специалност Специална педагогика, 1-ви курс, 

задължителна дисциплина, 30 часа лекции, 30 часа упражнения; 

 

КАТЕДРА ПНУП: 

ОКС „Бакалавър“ 

• Жана Пенчева Минчева: 

1. Методика на обучението по математика 1.-4. клас, НУПЧЕ, 4-ти курс, 15 часа 

хоспетиране; 

• Гл. ас. Мариана Андреева Богданова: 

1. Методика на обучението по математика 1.-4. клас, поток ПНУП и НУПЧЕ, 4-

ти курс, 10 часа от лекционния курс; 

 

КАТЕДРА ИТИИЧЕ: 

ОКС „Бакалавър“ 

• Гл. ас. Мариана Андреева Богданова: 
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1. Методика на решаване на математически задачи, ПОИТ, 3-ти курс, 30 часа 

лекции; 

• Проф. д-р Светослав Косев: 

1. Графичен дизайн, ПОИИГД, 4-ти курс, 10 часа лекции, 20 часа упражнения; 

• Деница Шишкова: 

1. Културен мениджмънт и кураторство, ПОИИГД, 2-ри курс, 15 часа 

упражнения; 

2. Композиция във визуалните и дигитални изкуства, ПОИИГД, 2-ри курс, 20 

часа упражнения; 

ОКС „Магистър“ 

• Проф. д-р Лина Йорданова: 

1. Избрани въпроси от училищния курс  по информатика – ТОИИТ, 2- и 4-

семестриална форма, 10 часа лекции, 5 часа упражнения, 15 часа хоспетиране; 

 

• Доц. д-р Димитрина Брънекова: 

ОКС „Бакалавър“ 

1.Електронни таблици 2 част, ПОИТ, 2-ри курс, 30 часа лекции, 30 часа 

упражнения; 

ОКС „Магистър“ 

1.Училищен курс по информационни технологии (профилирана подготовка), 

ТОИИТ, 2-семестриална форма, 10 часа лекции, 25 часа упражнения; 

2.Увод в информационните системи и технологии, ТОИИТ, 4-семестриална 

форма, 20 часа лекции, 10 часа упражнения; 

3.Избрани въпроси от училищния курс по ИТ, ТОИИТ, 4-семестриална форма, 

10 часа лекции, 20 часа упражнения. 

 

 

По Т.5. Приемане на преведени на английски език учебни програми за 

обучение на докторанти на английски език по научни специалности ТВД и 

Специална педагогика 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема преведените на английски език учебни програми на 

специалностите за ОНС „доктор“, както следва:   

• Учебни програми по „Теория на възпитанието и дидактика“ : 

• Дидактика 

• Чужд език - английски език 

• Информационни технологии в образованието 

• Методи на експерименталното изследване 

• Методология и методи на педагогическите изследвания 

• Учебни програми по „Специална педагогика“ : 

• Педагогическа психология 

• Специална педагогика 

• Педагогическа психология 

• Приобщаващо образование 

• Консултиране на деца с обучителни трудности 

• Дисфлуентни нарушения при деца и възрастни 
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• Комуникативни нарушения при деца с множество увреждания  

• Информационни технологии в образованието 

• Дидактика 

• Чужд език - Английски език 

• Информационни технологии в образованието 

• Методи на експерименталното изследване 

• Методология и методи на педагогическите изследвания 

 

 

По Т.6. Гласуване правото на нехабилитирани преподаватели с ОНС „доктор“ 

да изнасят лекции и натоварване на докторанти с учебна дейност 

 

6.1. Гласуване правото на нехабилитирани преподаватели с ОНС „доктор“ да 

изнасят лекции 

 

Решение: 

На основание чл. 23, ал.7 от Правила за учебната дейност на ТрУ, ФС на ПФ 

гласува правото на нехабилитирани преподаватели с ОНС „доктор” да водят 

лекционни курсове в ПФ; 

 

6.2. Натоварване на докторанти с учебна дейност 

Решение: 

На основание чл. 30 от ПРАСТрУ ФС на ПФ приема редовните докторанти в 

ПФ да бъдат натоварвани с учебна заетост до ½ от заетостта на асистентите (180 

часа). През последната година на докторантурата те се освобождават от такава 

дейност.  

 

 

По Т.7. Отмяна на договор с базовите на ПФ организации 

 

Решение: 

7.1. Заплащане на преддипломен стаж, проведен на двама студенти: 350 лв. 

 

Решение: 

7.2. Заплащане за участие в държавен изпит: 20 лв. 

 

Решение: 

7.3. Заплащане за материалната база на училищата: по 40 лв. за месеците, в 

които се ползват 

 

Решение: 

7.4. Заплащане за хоспитиране: 30 лв. 

 

Решение: 

На основание чл. 26 (8) от ЗВО ФС на ПФ отменя договора с базови 

институции, приет през 2021/2022 уч. година. 
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По Т.8. Приемане на нов договор с базовите на ПФ организации 

 

Решение: 

 На основание чл. 26 (8) от ЗВО ФС на ПФ приема промените в договора с базови 

институции за уч. 2022/2023 година, съгласувани с юрист. 

 

 

По Т.9. Избор за заемане на академична длъжност асистент по ТВД 

(Конструиране, технологии и предприемачество) 

 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64, ал. 6 от Правилника за 

развитие на академичния състав в ТрУ и протокол на комисията за допускане на 

кандидатите до участие в обявения конкурс, не избира Ангелина Ничева Калинова 

за „асистент” по Теория на възпитанието и дидактика (Конструиране, технологии и 

предприемачество), в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

 

По Т.10. Текущи 

 

  По т.10. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.   

 

Г. Иванова                                            Проф. д-р Т. Борисова, д. н. 

    Протоколист               Председател        
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