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П Р О Т О К О Л  

№ 35 

 

  Днес, 27 септември 2022 г. (вторник), от 13.30 часа, в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 22. Отсъстват: 3. 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. Привличане на гост-преподаватели за зимен семестър, редовно обучение на уч. 22/23 

г. 

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

2. Обявяване на конкурс за „доцент” по „Интегрирано обучение по английски език на 

студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно-екологично 

съдържание“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика 

        Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев  

3. Утвърждаване състав на НЖ по конкурс за придобиване на ОНС „Доктор“ по 

Специална педагогика 

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

4. Актуализиране на учебен план на СДК „Учител по английски език“ 

Докладва: доц. д-р М. Делчев  

5. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 22 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

  

 

По Т.1. Привличане на гост-преподаватели за зимен семестър, редовно 

обучение на уч. 22/23 г. 

 

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 за гост-преподаватели специалисти от практиката за 

редовно обучение на ОКС „Бакалавър“, зимен семестър на учебната 2022/23 година, 

както следва: 

 

• д-р Йоанна Петкова Димитрова за специалност ПНУП - 3 курс, редовно 

обучение, за учебната дисциплина „Педагогика на дейностите по конструиране 

и технологии“ със следния хорариум: 

• 15 часа упражнения – две групи = 30 часа; 
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• 15 часа хоспитиране – две групи = 30 часа. 

 

• Милена Желязкова Желязкова за специалности ПНУП и НУПЧЕ - 4 курс, 

редовно обучение, за учебната дисциплина „Теория и методика на 

техническото и технологичното обучение в 1. – 4. клас“ със следния хорариум: 

• 15 часа хоспитиране – две групи за спец. ПНУП = 30 часа; 

• 15 часа хоспитиране – за спец. НУПЧЕ. 

 

• Радка Георгиева Димитрова за специалности ПНУП и НУПЧЕ - 4 курс, редовно 

обучение, за учебната дисциплина „Теория и методика на техническото и 

технологичното обучение в 1. – 4. клас“ със следния хорариум: 

•  15 часа упражнения – две групи на ПНУП – 4 курс = 30 часа; 

• 15часа упражнения за НУПЧЕ 4 курс. 

 

 

  По Т.2. Обявяване на конкурс за „доцент” по „Интегрирано обучение по 

английски език на студенти от педагогически специалности чрез културологично и 

хуманно-екологично съдържание“ в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 2 (3), чл. 3 

(1) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 76 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра 

„ИТИИЧЕ“ и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по „Интегрирано обучение по английски език на 

студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно-екологично 

съдържание“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в 

Държавен вестник и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.  

 

 

 По Т.3. Утвърждаване състав на НЖ по конкурс за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по Специална педагогика 
 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 49, ал. 1 от ПРАСТрУ, 

утвърждава научно жури в състав:  

 

Вътрешна квота: 

1. Доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. – ТрУ, Стара Загора – Професионално 

направление 1.2. Педагогика 

2. Доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева – ТрУ, Стара Загора – Професионално 

направление 1.2. Педагогика 

вътрешен резервен член: 

 Доц. д-р Цвета Апостолова Делчева – ТрУ, Стара Загора – Професионално 

направление 1.2. Педагогика 

Външна квота: 

file:///C:/Users/PF%20Sekretar/AppData/Roaming/Microsoft/Учебна%20дейност%20with%20Watermark/www.unisz-iso.org


 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  -  СТАРА ЗАГОРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Издание: 1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

Идентификация на документа: 

4.2.3_OD_1.7_PF 
В сила от: 14.09.2011г. 

Редактиран:  

Име на документа: 

Протокол / Препис-извлечение от протокол 
Страница: 3 от 3 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org 

  

1. Проф. д-р Милен Замфиров Замфиров, д.н. - СУ ,,Св. Климент Охридски” – 

Професионално направление 1.2. Педагогика 

2. Проф. д-р Снежана Христова Николова – ШУ ,,Епископ Константин 

Преславски” – Професионално направление 1.2. Педагогика 

3. Доц. д-р Живко Димитров Жеков -  Медицински университет ,,Проф. д-р 

Параскев Стоянов” – Варна – Професионално направление 1.2. Педагогика 

външен резервен член: 

Доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – ШУ ,,Епископ Константин 

Преславски” – Професионално направление 1.2. Педагогика 

 

 

По Т.4. Актуализиране на учебен план на СДК „Учител по английски език“ 

 

Решение: 

На основание гл. IV, чл. 19, (2), (3) от Правилата за СДК на ТрУ ФС на ПФ 

приема актуализирания учебен план на СДК „Учител по английски език“ и го 

предлага за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

 

По Т.5. Текущи 

 

По Т.5. 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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