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П Р О Т О К О Л  

№ 38 

 

Днес, 19 декември 2022 г. (понеделник), от 11.30 часа, в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет.  

  Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения.  

   

 

По Т.1. Приемане на документация за откриване на ново ПН 1.1. Теория и 

управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

  

Решение: 

ФС на ПФ приема допълнената документация за откриване  

на ново ПН 1.1. Теория и управление на образованието,  

област на висше образование 1. Педагогически науки. Същата предстои да бъде 

внесена за утвърждаване в АС на ТрУ. 

 

 

 По Т.2. Привличане на гост-преподаватели за задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“, летен семестър 

 

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 „Бакалавър“, летен семестър на учебната 2022/23 година, както следва: 

• Д-р Кирил  Христов Тенев-Кочат: 

1. „Анатомия, физиология и патология на органите на речта и слуха“ – 

специалност „Специална педагогика“, 1 курс,  10 лекции + 5 упражнения; 

• Проф. д.п.н. Жана Атанасова Янкова: 

1. „Педагогика на лица с умствена изостаналост“ - специалност „Специална 

педагогика“, 2 курс,  25 лекции; 

• Мариана Господинова Господинова: 

1. „Пенитенциарна педагогика“ – специалност „Социална педагогика“, 3 курс, 

10 часа упражнения; 

• Гл. ас. Мариана Андреева Богданова: 

 1. „Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в 

детската градина“ – специалност ПНУП, 2 курс, 10 часа лекции; 

2. „Методика на обучение по математика 1. – 4. клас“ – специалност ПНУП, 3 

курс, 10 часа лекции. 

 

 

По Т.3. Избор за заемане на академична длъжност „доцент“ по Педагогика на 

обучението по природни науки за нуждите на ДИПКУ 

   

Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а, ал. 1 и 2 на ЗРАСРБ, чл. 82, 

ал. 1, 2 и 3 на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира ас. д-р 
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Маргарита Славова Пенева за „доцент” по Педагогика на обучението по природни 

науки, 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 „доцент”. 

 

  

По Т.4. Избор за заемане на академична длъжност „доцент“ по Методика на 

обучението по физическо възпитание (Адаптирана физическа активност, хигиена и 

здравно образование) 

 

Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а, ал. 1 и 2 на ЗРАСРБ, чл. 82, 

ал. 1, 2 и 3 на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира ас. д-р Галена 

Тодорова Терзиева за „доцент” по Методика на обучението по физическо възпитание 

(Адаптирана физическа активност, хигиена и здравно образование), 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 „доцент”. 

 

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

Методика на обучението по математика в предучилищна възраст, ПН 1.3. 

Педагогика на обучението по… 

 

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 ПНУП и 

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

длъжност „доцент” по „Методика на обучението по математика в предучилищна 

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

направление 1.3 Педагогика на обучението по… със срок 3 месеца от публикуването 

на обявата в ДВ и на интернет страницата на ТрУ и предлага за утвърждаване от АС 

на ТрУ. 

 

 

По Т.6. „Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 

„асистент“ по Информационни технологии, ПН 1.3. Педагогика на обучението по…“ 

 

Решение: 

Точката „Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 

„асистент“ по Информационни технологии, ПН 1.3. Педагогика на обучението по…“ 

се отлага за следващ ФС. 

 

По Т.7. Анализ на Рейтинговата система на ВУ 

 

Решение: 

            ФС на ПФ приема анализа на Рейтинговата система на ВУ. 
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По Т. 8. Избор на председател на Атестационната комисия на ПФ и 

актуализиране състава на Комисията по качеството и на Комисията за научно 

направление „Педагогика“ 

 

Решение: 

8.1. На основание чл. 20, ал. 2, т. 15 от ПСД на ПФ, ФС на ПФ избира  

председател на Атестационната комисия на ПФ; 

 

 

8.2. На основание чл. 20, ал. 2, т. 15 от ПСД на ПФ, ФС на ПФ избира член на 

Комисията по качество; 

 

 

8.3. На основание чл. 20, ал. 2, т. 15 от ПСД на ПФ, ФС на ПФ избира член на 

Комисията за научно направление „Педагогика“. 

 

 

 По Т.9. Утвърждаване състав на НЖ за защита на дисертационен труд на 

докторант 

 

Решение: 

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

утвърждава научно жури в състав:  

• Вътрешна квота: 

1. Проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, 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 

  

• Външна квота:  

1. Доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева - 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 

  

• Резерви: 

1. доц. д-р Христо Иванов Салджиев – ТрУ, Стара Загора – Професионално 

направление 1.2. Педагогика 

2. доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – ШУ ,,Епископ Константин Преславски” – 

Професионално направление 1.2. Педагогика  

за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Просоциалното поведение 

на учениците в гимназиален етап в контекста на общата подкрепа за личностно 

развитие в приобщаващото образование ”на 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 

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: 4 от 4 

 

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

  

специалност ,, Специална педагогика“ и предлага на Ректора издаване на заповед за 

назначаване състава на научното жури. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.   

 

Г. И.                                              /П/ 

    Протоколист               Председател        
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