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П Р О Т О К О Л
№ 24
Днес, 18 ноември 2021 г. (четвъртък), от 11.00 часа в 205 зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. От редовния състав присъстват 20.
Съставът се редуцира с 2-ма членове. Отсъства 4. По Т.1., с Ректорска заповед №
2909/10.11.2021 г. към състава на ФС се включват 6 външни професори. Налице е
необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е
редовно и може да взема решения.
Материалите по точките са изпратени предварително на членовете на ФС, с оглед
намален до минимум престой в сградата.
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“
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
2. Отчет на приходите към 16.11.2021 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
3. Утвърждаване състав на научни журита по конкурси
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
4. Приемане на окончателни рецензии по Научен проект
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
5. Анализ на лятна сесия 20/21 г.
Докладва: проф. д-р Р. Неминска, д.н.
6.

Актуализиране на квалификационна характеристика на НУПЧЕ, ОКС

„Бакалавър“, по препоръка на НАОА
Докладва: проф. д-р Р. Неминска, д.н.
7. Привличане на гост-преподаватели за летен семестър на ОКС „Бакалавър“ и за
зимен семестър на ОКС „Магистър“ на уч. 21/22 г.
Докладва: проф. д-р Р. Неминска, д.н.
8. Обявяване на конкурси
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
9. Текущи
В резултат на гласуването с 20 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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По Т.1. Избор за заемане на академична длъжност „професор“
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 Мария
Славова Тенева за „професор” по Теория на възпитанието и дидактика, в област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за заемане
на академичната длъжност „професор”.
По Т.2. Отчет на приходите към 16.11.2021 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на приходите към 16.11.2021 г.
По Т.3. Утвърждаване състав на научни журита по конкурси
3.1. Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по Теория и
управление на образованието
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2),
(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5), чл. 87 и чл. 88 на ПРАСТрУ и предложение на
катедра „Педагогически и социални науки“, утвърждава и предлага на Ректора на
ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения 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 в състав:
Външна квота:
1. проф. д-р Лучиян Ангелов Милков, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, Шуменски
университет "Епископ Константин Преславски"
2. проф. д-р Вяра Тодорова Гюрова, д.н. – НП 1.2. Педагогика, Софийски
университет "Св. Климент Охридски"
3. доц. д-р Йонка Петрова Първанова - ПН 1.1. Теория и управление на
образованието, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
4. проф. д-р Янка Русева Тоцева - ПН 1.1. Теория и управление на
образованието, Югозападен университет "Неофит Рилски"
5. проф. д-р Галин Борисов Цоков - ПН 1.1. Теория и управление на
образованието, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
6. проф. д-р Светлозар Петков Вацов - ПН 1.1. Теория и управление на
образованието, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
7. доц. д-р Динко Величков Господинов - ПН 1.1. Теория и управление на
образованието, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Резервни членове:
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.
3 от 5

1. проф. д-р Таня Иванова Борисова, д. н. – ПН 1.2. Педагогика, Тракийски
университет – Стара Загора
2. проф. д-р Марина Колева Николова - ПН 1.2. Педагогика, ИПФ – гр.
Сливен (Технически университет - София)
3.2. Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по
Методика на обучението по математика в предучилищна възраст
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. 71 (1) на ПРАСТрУ и предложение на
катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, утвърждава и предлага
на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения конкурс за
заемане на академична длъжност „главен асистент” 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… в състав:
Вътрешна квота:
1. доц. д-р Мария Петрова Темникова – ПН 1.2. Педагогика, Тракийски
университет – Стара Загора
2. проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – ПН 1.2. Педагогика, ДИПКУ Тракийски университет – Стара Загора
Външна квота:
1. доц. д-р Любка Кръстева Алексиева – ПН 1.3. Педагогика на обучението
по…, СУ „Св. Кл. Охридски“
2. доц. д-р Юлия Георгиева Дончева, д.н. – ПН 1.3. Педагогика на обучението
по…, РУ „Ангел Кънчев“
3. доц. д-р Ася Симеонова Велева – ПН 1.2. Педагогика, РУ „Ангел Кънчев“
Резервни членове:
1. доц. д-р доц. д-р Габриела Николова Кирова – ПН 1.3. Педагогика на
обучението по…, Софийски университет „Св. Климент Охридски“- външна квота
2. доц. д-р Антон Пенчев Стойков - 1.2. Педагогика, Тракийски университет –
Стара Загора – вътрешна квота

По Т.4. Приемане на окончателни рецензии по Научен проект
Решение:
ФС на ПФ, 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 рецензии на:
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• проф. д-р Тиха Атанасова Делчева за окончателен отчет за научен проект
№ 1/2020 „Годишник на Педагогически Факултет, Тракийски университет - том 17,
2020 година“ с ръководител доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда;
• доц. д-р Ганчо Колев Ганчев за окончателен отчет за 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;
• проф. д-р Гроздан Марков Танев за окончателен отчет за научен проект
№ 2/2019 „Мултикултурализъм, полилингвизъм и интердисциплинарно образование
през историята и модерността“ с ръководител проф. дфн Антонина Колева;
• доц. д-р Стефка Иванова Динчийска за окончателен отчет за 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.
По Т.5. Анализ на лятна сесия 20/21 г.
Решение:
ФС на ПФ приема анализа на лятната сесия на уч. 20/21 г.
По Т.6. Актуализиране на квалификационна характеристика на НУПЧЕ, ОКС
„Бакалавър“, по препоръка на НАОА
Решение:
На основание чл. 54. (2), т.2., б от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема
актуализираната квалификационна характеристика на специалност НУПЧЕ, ОКС
„Бакалавър”, редовна форма на обучение, по направена препоръка от НАОА.
ФС на ПФ предлага актуализираната квалификационна характеристика за
утвърждаване от АС на ТрУ.
По Т.7. Привличане на гост-преподаватели за летен семестър на ОКС
„Бакалавър“ и за зимен семестър на ОКС „Магистър“ на уч. 21/22 г.
Решение:
На основание чл. 98 (1), (2), (3) и чл.100 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ привлича
за гост-преподаватели за летен семестър на ОКС „Бакалавър“ и за зимен семестър
на ОКС „Магистър“ на учебната 2021/2022 г.:
Проф. д-р Веска Митева Шошева:
- Комуникативни нарушения при деца с умствена изостаналост – 15 лекции,
специалност Специална педагогика – Логопедия, 3-ти семестър;
- Основи на специалната педогогика – 20 лекции, Специална педагогика –
Логопедия и Специална педагогика – Ресурсен учител, 1-ви семестър;
- Приобщаващо образование на деца и ученици с умствена изостаналост – 15
лекции, Специална педагогика – Ресурсен учител, 3-ти семестър.
• Общо: 50 лекции
Д-р Кирил Тенев-Котчат:
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- Гласови нарушения – 15 лекции и 5 упражнения, Специална педагогика –
Логопедия, 1-ви семестър
Проф. д-р Лина Йорданова
- Избрани въпроси от училищния курс по информатика (задължителна)специалност „Технологии на обучението по информатика и информационни
технологии“, ОКС „Магистър“ (2 семестъра) - лекции 10 ч., упражнения 15 ч.,
хоспитиране + ТПП 10 ч.
По Т.8. Обявяване на конкурси
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 Музикално образование в дигитална среда 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.
По Т.9. Текущи
По Т.9. 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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