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П Р О Т О К О Л  

№ 37 

 

  Днес, 09 ноември 2022 г. (сряда), от 11.30 часа, в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 22. Отсъстват: 3. По 

Т.2. с Ректорска заповед № 3577/04.11.2022 г. към състава на ФС се включват 2-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 „доцент“ по Теория и управление на 

образованието (образование и грижа в ранна детска възраст)     

       Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

2. Избор за заемане на академична длъжност „професор” по Методика на обучението по 

физическо възпитание                     

       Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев  

3. Отчет на приходите към 08.11.2022 г. 

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

4. Отчисляване на докторант с право на защита 

       Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

5. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по ПУП  

       Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

6. Приемане на учебни програми  

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

7. 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. 

8. Анализ на лятната сесия на уч. 21/22 г. 

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

9. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 22 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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По Т.1. Избор за заемане на академична длъжност „доцент“ по Теория и 

управление на образованието (образование и грижа в ранна детска възраст)  

 

  Решение: 

     ФС на ПФ приема предложението на Комисията по избора за консултация с 

юрист. 

 

 

 По Т.2. Избор за заемане на академична длъжност „професор” по Методика на 

обучението по физическо възпитание  

 

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 Веселина 

Георгиева Иванова за „професор” по Методика на обучението по физическо 

възпитание, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по... и предлага на Ректора на ТрУ 

издаване на съответна заповед за заемане на академичната длъжност „професор”. 

 

 

 По Т.3. Отчет на приходите към 08.11.2022 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета за приходите към 08.11.2022 г. 

 

 

По Т.4. Отчисляване на докторант с право на защита 

 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39  на ПРАСТрУ и решение 

на катедра Педагогически и социални науки отчислява докторанта Станислав 

Петров Пандин, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра ПСН, в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика, научна специалност ,,Специална педагогика“, с тема на 

дисертационния труд „Просоциалното поведение на учениците в гимназиален етап в 

контекста на общата подкрепа за личностно развитие в приобщаващото 

образование“, с научен ръководител доц. д-р Генчо Василев Вълчев и предлага на 

Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на защита. 

 

 

По Т.5. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ 

по ПУП  

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) от ЗРАСРБ, 

чл. 1 (5) и чл. 64 (1), (2) и (3) от ПРАСТрУ, предложение от катедра ПНУП и решение 

на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 

„асистент” по Предучилищна педагогика, в област на висше образование: 1. 
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Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  със срок 2 

месеца от публикуването на обявата в централен ежедневник и на интернет 

страницата на ТрУ и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

 

По Т.6. Приемане на учебни програми 

 

Решение: 

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

учебни програми: 

1. „Взаимодействие с общностите в мултикултурна образователна среда“, 

специалност Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение, 

избираема дисциплина; 

2. „Специфики на обучението в мултикултурна образователна среда“, 

специалност Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение, 

избираема дисциплина; 

3. Компетентностният подход в мултикултурното образование, специалност 

Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение, избираема 

дисциплина; 

4. „Социално-педагогическа подкрепа на деца в риск“, специалност 

Специална педагогика, ОКС „Магистър“, избираема дисциплина; 

5. STEAM в мултикултурна образователна среда, специалност Специална 

педагогика, ОКС „Магистър“, избираема дисциплина; 

6. „Уеб системи и технологии“, специалност Педагогика на обучението по 

информационни технологии, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, избираема 

дисциплина; 

7. „Комбинаторика“, специалност Педагогика на обучението по 

информационни технологии, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, факултативна 

дисциплина; 

8. „Практикум по програмиране“, специалност „Технологии на обучението по 

информатика и информационни технологии“ – 4 семестъра, ОКС „Магистър“, 

факултативна дисциплина. 
 

 

По Т.7. Промяна в провеждането на държавни изпити, в съответствие с 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална 

квалификация „Учител“ 

 

 Решение: 

 ФС на ПФ приема, в съответствие с чл. 15 (1), (2) и (3) от Наредбата за 

държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“, 

обучението за придобиване на професионална квалификация „Учител“ да завършва 

по предложения на катедрите за държавни изпити, както следва: 

Предложение на катедра ПСН: 

 При завършване на студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, 

специалност Специална педагогика, да се провеждат следните държавни изпити: 

1. Практико-приложен държавен изпит по специалността; 

2. Писмен теоретичен държавен изпит по специалността; 
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 При завършване на студентите  от ОКС „Бакалавър“, специалност Социална 

педагогика, да се провеждат следните държавни изпити: 

• Практико-приложен държавен изпит по специалността; 

• Писмен теоретичен държавен изпит по специалността или защита на 

дипломна работа. 

 

 

Предложение на катедра ПНУП: 

 Студентите от специалностите към катедрата да завършват образованието 

си в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ с полагането на следните държавни 

изпити: 

1.   Държавен практико-приложен изпит за ДГ и НУ – за специалност ПНУП, ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, 3- и 4-семестриални форми; 

2.   Държавен практико-приложен изпит за НУ и по АЕ – за специалност НУПЧЕ; 

3.   Държавен писмен изпит по специалността с включени два модула: 

• Педагогика и психология; 

• Методика на обучението по ….; 

или защита на дипломна работа 

4. За ПНУП, ОКС „Магистър“, 2-семестриална форма: държавен изпит по 

специалността с два модула: 

• Педагогика и психология; 

• Методика на обучението по ….; 

или защита на дипломна работа 

 

Предложение на катедра ИТИИЧЕ: 

 

Специалност Начин на завършване 

Педагогика на обучението по 

информационни технологии 

ОКС Бакалавър 

1. Държавен (практико-приложен) 

изпит  

2. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 

Технологии на обучението по 

информатика и информационни 

технологии – 4 семестъра 

ОКС Магистър 

1. Държавен (практико-приложен) 

изпит 

2. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 

Технологии на обучението по 

информатика и информационни 

технологии – 3 семестъра 

ОКС Магистър 

1. Държавен (практико-приложен) 

изпит 

2. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 

Технологии на обучението по 

информатика и информационни 

технологии – 2 семестъра 

ОКС Магистър 

1. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 

Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство и графичен 

дизайн 

ОКС Бакалавър 

1. Държавен (практико-приложен) 

изпит  

2. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 
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Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство и арттерапия – 4 

семестъра 

ОКС Магистър 

1. Държавен (практико-приложен) 

изпит  

2. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 

Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство и арттерапия – 3 

семестъра 

ОКС Магистър 

1. Държавен (практико-приложен) 

изпит  

2. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 

Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство и арттерапия – 2 

семестъра 

ОКС Магистър 

1. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 

Начална училищна педагогика. 

Информационни и комуникационни 

технологии в началното училище  

ОКС Магистър 

1. Държавен (практико-приложен) 

изпит 

2. Държавен теоретичен изпит или 

защита на дипломна работа 

 

 

По Т. 8. Анализ на лятната сесия на уч. 21/22 г. 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема анализа на лятната сесия на уч. 21/22 г. 
 

 

            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        


