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П Р О Т О К О Л  

№ 36 

 

  Днес, 17 октомври 2022 г. (понеделник), от 13.00 часа, в 205 зала на 

Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 22. 

Отсъстват: 3. По Т.1., с Ректорска заповед № 3302/13.10.2022 г. към състава на ФС се 

включват 3-ма външни професори. 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. Избор за заемане на академична длъжност „професор” по „Методика на обучението по 

изобразително изкуство“         

       Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев  

2. Избор за заемане на академична длъжност „асистент“ по ТВД 

       Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Отчет на приходите към 14.10.2022 

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

4. Приемане на нови учебни програми 

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

5.  Промяна в провеждането на държавни изпити, в съответствие с Наредбата за 

държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ 

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

6. Привличане на гост-преподаватели за ОКС „Магистър“, зимен семестър на уч. 22/23 г. 

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

7. Определяне на дата за провеждане на ОС на ПФ 

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

8. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на академична 

длъжност „доцент “ по “Интегрирано обучение по английски език на студенти от 

педагогически специалности чрез културологично и хуманно – екологично съдържание“ 

       Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

9. Текущи 
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 Към заседанието на ФС се присъедини доц. д-р Н. Цанков, д.н. 

 

По Т.1. Избор за заемане на академична длъжност „професор” по „Методика 

на обучението по изобразително изкуство“  

 

 Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 29в, ал. 1 и 3 на ЗРАСРБ, чл. 89, 

ал. 1 и 5 на ПРАСТрУ и предложение на научното жури, избира доц. д-р Ани Димова 

Златева за „професор”  по Методика на обучението по изобразително изкуство, в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.3. Методика на обучението по… и предлага на Ректора на ТрУ издаване на 

съответна заповед за заемане на академичната длъжност „професор”. 

 

 По Т.2. Избор за заемане на академична длъжност „асистент“ по ТВД 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 1 на ПРАСТрУ и доклад 

на председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира Елена 

Иванова Недева за „асистент” по Теория на възпитанието и дидактика, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика за нуждите на ПФ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на  съответна 

заповед за заемане на академичната длъжност „асистент”. 

 

 

 По Т.3. Отчет на приходите към 14.10.2022 
 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета за приходите към 14.10.2022 г. 
 

 

По Т.4. Приемане на нови учебни програми 

 

Решение: 

На основание чл. 54 (2), т.5 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ приема следните 

учебни програми за нуждите на обучението по проект „МодернА“: 

1. „Психология на социалното и емоционално учене в мултикултурна среда“; 

2. „Психология на социалното и емоционално учене в мултикултурна среда“. 

 

 

По Т.5. Промяна в провеждането на държавни изпити, в съответствие с 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална 

квалификация „Учител“ 

 

Решение: 

ФС на ПФ задължава катедрите да обсъдят правилата за държавни изпити по 

специалности, които да бъдат докладвани на следващия ФС. 

По Т.6. Привличане на гост-преподаватели за ОКС „Магистър“, зимен 

семестър на уч. 22/23 г. 
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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 за задочно обучение на ОКС 

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

• Проф. д-р Веска Шошева 

• Основи на Специалната педагогика – 20 лекции при Специална педагогика – 

Логопедия, 1 сем. /4 сем. обучение/; 

• Комуникативни нарушения при деца с умствена изостаналост – 15 лекции 

при Специална педагогика – Логопедия, 3 сем. /3 сем. обучение/; 

• Приобщаващо образование на деца и ученици с умствена изостаналост – 15 

лекции при Специална педагогика – Ресурсен учител, 3 семестър; 
 

• Проф. д-р Иванка Асенова 

• Клинична психология – 20 лекции + 10 семинара в поток при Специална 

педагогика – Логопедия, 3 семестър / 4 сем. обучение/ и Специална педагогика - 

Ресурсен учител 3 семестър; 

• Когнитивна и специална психология – 20 лекции + 10 семинара в поток при 

Специална педагогика – Логопедия, 1 семестър /4 сем. обучение/ и Специална 

педагогика – Ресурсен учител, 1 семестър; 

• Психология на деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър и 

СХДВ – 15 лекции + 15 семинара при Специална педагогика – Ресурсен учител, 3 

семестър; 

• Невролингвистика – 15 лекции при Специална педагогика – Логопедия 1 

семестър /33 сем. обучение/; 

  

• Д-р Кирил Тенев – Котчат 

• Гласови нарушения – 15 лекции + 5 семинара при Специална педагогика – 

Логопедия, 1 семестър /3 сем. обучение/. 
 

 

По Т.7. Определяне на дата за провеждане на ОС на ПФ 

 

Решение: 

 ФС свиква ОС на ПФ на 12.12.2022 г., въз основа на чл. 45 (1), т.1 от Раздел II 

от ПСД на ТрУ. 
 

 

По Т. 8. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  

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

студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно – 

екологично съдържание“ 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2), 

(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на 

катедра ИТИИЧЕ, утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за 

научно жури по обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 
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„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. 

 

  Вътрешна квота: 

Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ 

Проф. дн Жанета Стойкова Добрева– ПН 1.2. Педагогика, ТрУ 

Проф. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.- ПН 1.2. Педагогика, ТрУ 

  Външна квота: 

1. Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология 

2. Проф. д-р Марина Колева Николова – Технически университет, София, 

Инженерно-педагогически факултет, Сливен, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

3. Доц. д-р Ирина Николова Иванова – Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

4. Доц. д-р Силвия Атанасова Великова – Великотърновски университет „Св. св. 

Кирил и Методии“, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

  Резервни членове: 

Външна квота – доц. д-р Соня Иванова Тончева – Висше военноморско училище 

„Никола Йонков Вапцаров“, Варна, област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.1. Филология 

Вътрешна квота – доц. д-р Цвета Апостолова Делчева – Тракийски университет, 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика 
 

 

            По Т.9. Текущи 

 

            По Т.9. решения не бяха взети. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.   

 

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

    Протоколист               Председател        


