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П Р О Т О К О Л
№ 21
Днес, 31 август 2021 г. (вторник), от 11.00 часа в 205 зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 23. Отсъстват: 4-ма.
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 на академична длъжност „главен асистент“ по Специална педагогика за
нуждите на ДИПКУ
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
2. Избор на академична длъжност „асистент“ по Предучилищна педагогика
(Управление на детско заведение)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
3. Отчет на приходите към 31.08.2021 г. и анализ на приема
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
4. Разглеждане на заявления на студенти от редовна форма на обучение, желаещи
да посещават лекции в задочна форма на обучение
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
5. Варианти за спазване на ЗВО в посока сливане на две последователни учебни
години, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
6. Приемане на критерии във връзка с Правилата за учебна дейност на ТрУ и
разглеждане на молби за сливане на две последователни години, ОКС „Бакалавър“,
редовно обучение
Докладват: Р-л катедрите
7. Избор на гост-преподаватели за уч. 2021/2022 г., ОКС „Бакалавър“, зимен
семестър, редовно обучение и ОКС „Магистър“, зимен семестър
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
8. Подготовка на проектодоговори с базите за провеждане на практическото
обучение на студентите
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Докладва: доц. д-р М. Делчев
9. Прегласуване на решение за искане на разрешение от НАОА за разкриване на
специалност ПУП, ОКС „Бакалавър“ – редовно и задочно обучение и ОКС „Магистър“ –
3- и 4-семестриални форми на обучение
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
10. Приемане на окончателни отчети по Научни проекти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
11. Текущи
В резултат на гласуването с 23 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Избор на академична длъжност „главен асистент“ по Специална
педагогика за нуждите на ДИПКУ
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 23, ал. 1 на ЗРАСРБ, чл. 72, ал. 1
и 2 на ПРАС в ТрУ и доклад на научното жури, избира д-р Елица Тодорова
Георгиева за „главен асистент” по Специална педагогика, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика за
нуждите на ДИПКУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за
заемане на академичната длъжност „главен асистент”.
По Т.2. Избор на академична длъжност „асистент“ по Предучилищна
педагогика (Управление на детско заведение)
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 д-р Аксения
Бориславова Тилева за „асистент“ по Предучилищна педагогика (Управление на
детско заведение) 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 31.08.2021 г. и анализ на приема
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на приходите към 31.08.2021 г. и анализа на приема.
ФС на ПФ реши провеждането на учебни занятия с ОКС „Бакалавър“ – редовно
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обучение да протича присъствено при спазване на всички противоепидемични
мерки.
По Т.4. Разглеждане на заявления на студенти от редовна форма на обучение,
желаещи да посещават лекции в задочна форма на обучение
Решение:
ФС на ПФ разрешава на желаещите студентите от редовна форма на обучение
да посещават лекции със задочната форма на обучение, но изпитите им се провеждат
с редовното обучение. Различието в учебния план се покрива в полза на редовното
обучение.
По Т.5. Варианти за спазване на ЗВО в посока сливане на две последователни
учебни години, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Решение:
На основание чл. 42 (9), т.4 от ЗВО и чл. 3 от II на Правилата за преместване на
студенти на ТрУ, съобразено с учебните планове на ПФ, ФС реши: сливане на две
учебни години е възможно само във втори и трети курс, ОКС „Бакалавър“, редовно
обучение.
По Т.6. Приемане на критерии във връзка с Правилата за учебна дейност на
ТрУ и разглеждане на молби за сливане на две последователни години, ОКС
„Бакалавър“, редовно обучение
Решение:
ФС на ПФ приема следните критерии за сливане на две последователни
години, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение:
1. Отличен успех;
2. Писмено съгласие от хабилитирано лице за ръководител на
индивидуалното обучение;
3. Представяне на основен безсрочен трудов договор в системата на
образованието или социалната сфера или Решение на ТЕЛК за студента или член от
семейството му.
Във връзка с взетото решение
Решение:
ФС избира комисия за разглеждане на молбите за сливане на две
последователни години, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение в състав:
Председател: доц. д-р Румяна Неминска, д.н. – Зам.-декан УД
Членове:
доц. д-р Мария Тенева – ръководител катедра ПСН
доц. д-р Веселина Иванова – ръководител катедра ПНУП
доц. д-р Габриела Кирякова – ръководител катедра ИТИИЧЕ
Галина Кючукова – ръководител УО.
Срок: 15.09.2021 г.
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По Т.7. Избор на гост-преподаватели за уч. 2021/2022 г., ОКС „Бакалавър“,
зимен семестър, редовно обучение и ОКС „Магистър“, зимен семестър
Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с чл. 52, ал. 1, 2 и 3 от ЗВО и чл. 56, ал. 1, 2 и 3 от
ПУДУ на ТрУ, привлича за гост-преподаватели за учебната 2021/2022 година
следните преподаватели и специалисти от практиката:
• Катедра ПСН: проф. д-р Веска Шошева: ОКС “Бакалавър“, специалност
Специална педагогика, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2021/22 г.,
задължителни учебни дисциплини:
1. Основи на специалната педагогика - 1-ви курс, 40 часа лекции;
2. Сравнително специално образование - 4-ти курс, 20 часа лекции;
• Катедра ПНУП: гл. ас. Мариана Андреева Богданова: задължителни учебни
дисциплини:
ОКС „БАКАЛАВЪР“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
1. Методика на обучението по математика в 1-4. клас, ПНУП и НУПЧЕ – 4-ти курс,
10 часа лекции;
2. Методика на решаване на математически задачи, ПОИТ – 3-ти курс, 30 часа
лекции;
ОКС „МАГИСТЪР“ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
1. Качествени характеристики на математическата подготовка в ДГ и 1-4. клас
- ПНУП - 2 семестъра, 5 часа лекции;
- ПНУП - 3 семестъра, 5 часа лекции;
- ПНУП - 4 семестъра, 5 часа лекции;
• Катедра ИТИИЧЕ: ОКС „Бакалавър“, специалност ПОИИГД, редовно обучение,
зимен семестър на учебната 2021/2022 година:
Милен Алагенски:
1. Приложни интерактивни арт проекти, 2-ри курс, 10 часа лекции + 30 часа
упражнения;
2. Съвременни графични техники,1-ви курс, 10 часа лекции + 30 часа упражненшя;
Деница Шишкова:
1. Композиция във визуалните и дигитални изкуства, 3-ти курс, 20 часа упражнения.
По Т.8. Подготовка на проектодоговори с базите за провеждане на
практическото обучение на студентите
Решение:
ФС на ПФ избира комисия за подготовка на проектодоговори с базите за
провеждане на практическото обучение на студентите в състав:
Председател: доц. д-р Мариян Делчев – Зам.-декан Логистика и СДК
Членове:
доц. д-р Митко Шошев
доц. д-р Цвета Делчева
ас. д-р Милен Димитров
ас. д-р Аксения Тилева.
Срок за представяне на проектодоговорите пред юристи: 15.09.2021 г.
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По Т.9. Прегласуване на решение за искане на разрешение от НАОА за
разкриване на специалност ПУП, ОКС „Бакалавър“ – редовно и задочно обучение и
ОКС „Магистър“ – 3- и 4-семестриални форми на обучение
Решение:
ФС на ПФ прегласува искането за разрешение от НАОА за разкриване на
специалност ПУП, ОКС „Бакалавър“ – редовно и задочно обучение и ОКС
„Магистър“ – 3- и 4-семестриална форма на обучение и го предлага за утвърждаване в
АС на ТрУ.
По Т.10. Приемане на окончателни отчети по Научни проекти
Решение:
ФС, в съответствие с чл. 21, ал. 4 от Правилата за условията и реда за оценката,
планирането, разпределението и разходването на средствата, отпускани целево от
Държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност, приема окончателните
отчети на научни проекти:
 Научен проект № 4/2018 ,,Иновации при социализацията на ученици билингви
чрез общуване и развитие на речта“ с ръководител проф. д-р Таня Борисова, д.н.;
 Научен проект № 3/2018 ,,Изследване на психолого-педагогическите
параметри на практическото обучение на студентите от специалности ПНУП,
НУПЧЕ, Специална и Социална педагогика“ с ръководител доц. д-р Мария
Темникова;
 Научен проект № 2/2019 „Мултикултурализъм, полилингвизъм и
интердисциплинарно образование през историята и модерността“ с ръководител
проф. дфн Антонина Колева;
 Научен проект № 1/2020 „Годишник на Педагогически факултет, Тракийски
университет - том 17, 2020 година“ с ръководител доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда.
По Т.11. Текущи
По Т.11. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р Т. Борисова, д. н.
Председател
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