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П Р О Т О К О Л
№ 22
Днес, 27 септември 2021 г. (понеделник), от 11.00 часа в 205 зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 24. Съставът се редуцира
с 1 член – в болнични. Отсъстват: 2-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. Отчет на приходи и разходи към 27.09.2021 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
2. Приемане на индивидуални планове за преподавателска заетост за уч. 2021/2022 г.
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
3. Актуализиране на учебни програми
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
4. Избор на гост-преподаватели за уч. 2021/2022 г., ОКС „Бакалавър“, зимен
семестър, редовно обучение
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
5. Актуализиране състава на мандатна комисия за научно направление „Педагогика“
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
6. Приемане на тема за научна конференция по повод 20 години ПФ
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
7. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
8. Промяна на тема на дисертационен труд на докторант
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
9. Утвърждаване състав на научно жури за защита на дисертационен труд
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
10. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
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11. Гласуване състава на комисия за подготовка на документи за разкриване на
проф. напр. 1.1. Теория и управление на образованието
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
12. Текущи
В резултат на гласуването с 24 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет на приходи и разходи към 27.09.2021 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на приходите и разходите към 27.09.2021 г.
По Т.2. Приемане на индивидуални планове за преподавателска заетост за уч.
2021/2022 г.
Решение:
На основание чл. 54 (2), т.6 от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема индивидуалните
планове за преподавателската заетост за уч. 2021/2022 г.
По Т.3. Актуализиране на учебни програми
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 54, (2), т.
5 от ПСД на ТрУ и чл. 20 (4) от Правила за УД на ТрУ, приема:
•

Актуализирани учебни програми в специалност ПОИТ, ОКС Бакалавър,
редовно обучение, както следва:
1. Въведение в информатиката;
2. Компютърна графика;
3. Бази от данни и информационни системи;
4. Среди за визуално програмиране.
Актуализацията е до 10%.

•

Актуализирани учебни програми в специалност „Педагогика на обучението по
изобразително изкуство и графичен дизайн“, ОКС Бакалавър, редовно
обучение:
1. Графичен дизайн I;
2. Графичен дизайн II;
3. Графичен дизайн III;
4. Цветознание;
5. Шрифт;
6. Композиция във визуалните и дигитални изкуства;
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7. История на световното изобразително изкуство;
8. История на българското изобразително изкуство;
9. Изобразително изкуство и визуални възприятия.
Актуализацията е до 10%.

По Т.4. Избор на гост-преподаватели за уч. 2021/2022 г., ОКС „Бакалавър“,
зимен семестър, редовно обучение
Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с чл. 52, ал. 1, 2 и 3 от ЗВО и чл. 54, ал. 2, т. 3 от ПСД
на ТрУ, привлича за гост-преподаватели за учебната 2021/2022 година, ОКС
„Бакалавър“, зимен семестър, редовно обучение следните специалисти от практиката:
 Радка Георгиева Димитрова, за провеждане на семинари – 45 ч. и
хоспитиране – 45 ч., в специалност ПНУП – 4 курс и НУПЧЕ – 4 курс, дисциплина
„Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1. – 4. клас“;
 Теодора Петкова Узунова, за провеждане на семинари – 15 ч., в специалност
ПНУП – 4 курс, дисциплина „Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас“;
 Жана Пенчева Минчева, за провеждане на семинари – 15 ч. и хоспитиране –
15 ч., в специалност НУПЧЕ – 4 курс, дисциплина „Методика на обучението по
математика в 1. – 4. клас“;
 Мара Вълчева Иванова – Цонева, за провеждане на хоспитиране – 15 ч., в
специалност ПНУП – 4 курс, дисциплина „Методика на обучението по математика в 1.
– 4. клас“.
По Т.5. Актуализиране състава на мандатна комисия за научно направление
„Педагогика“
Решение:
На основание подадено заявление за преминаване на акад. длъжност „доцент“ на
1/2 щат на член от състава на мандатна комисия за научно направление „Педагогика“,
ФС на ПФ актуализира състава на същата комисия, както следва:
Председател: доц. д-р Ваня Атанасова Иванова
Членове:
Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова
Доц. д-р Елена Виталиевна Лавренцова
Ас. Мариана Стоянова Павлова
Виолета Манчева Манева
По Т.6. Приемане на тема за научна конференция по повод 20 години ПФ
Решение:
ФС на ПФ приема за тема на предстоящата научна конференция
по повод 20 години ПФ „Образование и съвременни предизвикателства“.
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ФС на ПФ приема следните
Секции:
• Образование, наука и общество: проблеми на взаимодействието в миналото и
в съвременния свят;
• Иновативни решения в образованието;
• Съвременно образование, дете и общество: глобални и регионални процеси;
• Социализация, възпитание, образование в цифровата епоха;
• Език и култура в съвременното образование;
• Докторантска секция.
По Т.7. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности
7. 1. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по
Теория на възпитанието и дидактика
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) и чл. 29
(4) и (5) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 85 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение на катедра
ПСН и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „професор” по Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, със
срок 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник и предлага за
утвърждаване от АС на ТрУ.
7. 2. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по
Теория и управление на образованието
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) и чл. 29
(4) и (5) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 85 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение на катедра
ПСН и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „професор” по Теория и управление на образованието, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и
управление на образованието, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в
Държавен вестник и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
7. 3. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен
асистент“
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) от
ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 66 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра ПНУП и
решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент” по Методика на обучението по математика в предучилищна
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възраст, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по… със срок 2 месеца от публикуването
на обявата в Държавен вестник и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
7. 4. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“
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 ИТИИЧЕ
и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „асистент” Информационни технологии, в област на висше образование: 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по… 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.8. Промяна на тема на дисертационен труд на докторант
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 23 (4) от ПРАСТрУ и решение на
катедра „Педагогически и социални науки“ променя темата на дисертационния труд
от „Артметоди при работа с деца с комуникативни нарушения“ на „Артметоди при
работа с възрастни с комуникативни нарушения“ на Рая Рачева Попова, докторант в
редовна форма на обучение към катедра ПСН, в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна
специалност ,,Специална педагогика“.

По Т.9. Утвърждаване състав на научно жури за защита на дисертационен труд
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 49, ал. 1 от ПРАСТрУ,
утвърждава научно жури в състав:
Вътрешна квота:
проф. дпн Георги Петков Иванов – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ
доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ
Външна квота:
проф. д-р Жулиета Иванова Савова – ПН 1.2. Педагогика, ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“
доц. д-р Силвия Илиева Цветанска – ПН 1.2. Педагогика, СУ „ Св. Климент
Охридски“
проф. д-р Йорданка Стоянова Пейчева – ПН 1.3. Педагогика на обучението по..., ШУ
„Епископ Константин Преславски“
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Резерви:
доц. д-р Иванка Николаева Шивачева – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ
доц. д-р Керанка Георгиева Велчева – ПН 1.3. Педагогика на обучението по..., ШУ
„Епископ Константин Преславски“
за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Формиране на преносими
умения у учениците 1. - 4. клас чрез учебното съдържание по технологии и
предприемачество” на Ангелина Ничева Калинова, докторант в редовна форма на
обучение към катедра ПСН, в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност ,,Теория на
възпитанието и дидактика“ и предлага на Ректора издаване на заповед за назначаване
състава на научното жури.

По Т.10. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 14, ал. 1,
3, 4, 5 и 6 на ПРАС на ТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН от 09.09.2021 г.
зачислява ас. Петър Атанасов Петров в докторантура на самостоятелна подготовка по
научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.
Темата на дисертацията е „Съвременни експериментални техники на рисуване в
подготовката на студенти от педагогически специалности”.
ФС избира за научен ръководител доц. д-р Ани Димова Златева.
ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на ас. Петър Атанасов
Петров.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляване на ас.
Петър Атанасов Петров в докторантура на самостоятелна подготовка, със срок на
обучение до 3 години.
Разходите по обучението и защитата на дисертационния труд ще са за сметка на
ПФ- ТрУ.

По Т.11. Гласуване състава на комисия за подготовка на документи за
разкриване на проф. напр. 1.1. Теория и управление на образованието
Решение:
Председател: доц. д-р Румяна Неминска, д.н.,
Членове:
доц. д-р Николай Цанков, д.н.
доц. д-р Валентина Шарланова
доц. д-р Елена Лавренцова
ас. д-р Аксения Тилева.
Срок за депозиране на документацията в катедрен съвет:30.10.2021 г.
Срок за депозиране на документацията във ФС на ПФ:30.11.2021 г.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:
Оперативен документ
Име на документа:

Идентификация на документа:
4.2.3_OD_1.7_PF

Протокол / Препис-извлечение от протокол

Издание:
В сила от:
Редактиран:
Страница:

1
14.09.2011г.
7 от 7

По Т.12. Текущи
По Т.12. 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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