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П Р О Т О К О Л
№ 25
Днес, 13 декември 2021 г. (понеделник), от 13.00 часа в 205 зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват 22. Съставът се
редуцира с 1 член. Отсъства: 1. 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 „доцент“ по Специална педагогика (алтернативна
комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
2. Отчет на приходите към 10.12.2021 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
3. Приемане на доклад-самооценка за откриване на ново проф. напр. 1.1. Теория и
управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки в ПФ,
със специалност „Управление на образованието“, ОКС „Магистър“, 2- и 4-семестриална
форма на обучение
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
4. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на специалност
„Управление на образованието“, ОКС „Магистър“, 2- и 4-семестриална форма на
обучение, в проф. напр. 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше
образование 1. Педагогически науки в ПФ
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
5. Приемане на мотивирано предложение за определяне на капацитет на проф. напр.
1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически
науки в ПФ
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
6. Привличане на гост-преподаватели
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
7. Утвърждаване на нови учебни програми
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
8. Утвърждаване състав на научно жури за защита на дисертационен труд
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
9. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни проекти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
10. Определяне на дата за ОС на ПФ
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
11. Приемане решение за колективно членство на катедра ПНУП в световната
организация за предучилищно образование ОМЕП
Докладва: доц. д-р В. Иванова
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12. Определяне на такси за обучение на докторанти в самостоятелна подготовка на
чужд език
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
13. Текущи
В резултат на гласуването с 22 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Избор на академична длъжност „доцент“ по Специална педагогика
(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество
увреждания)
Д-р Дияна Паскалева Георгиева, като кандидат в конкурса, излиза от залата, докато
протече обсъждането на тази точка, при което съставът на ФС се редуцира.
Доц. д-р Хр. Салджиев, представи информация за протеклата процедура по
Решение № 287 от 09.07.2021г. на Административен съд - Стара Загора конкурс и даде
думата на доц. д-р Николай Цанков, д.н., като председател на научното жури на конкурса
за заемане на академичната длъжност „доцент” по Специална педагогика
(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество
увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, Бр. 07/22.01.2019 г.
Доц. д-р Н. Цанков, д.н. представи предложението на научното жури
(Приложение). НЖ на своето заседание е взело следните РЕШЕНИЯ:
1. На основание цялостно проведената процедура и резултата от явното гласуване,
Научното жури не предлага за избор от Факултетния съвет на Педагогически факултет
при Тракийски университет д-р Гергана Бориславова Тодорова-Маркова, участник в
конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по Специална педагогика
(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество
увреждания), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование
1. Педагогически науки, на базата на следните мотиви: (1) неизпълнение на минималните
национални изисквания към научната и преподавателската дейност за заемане на
академичната длъжност „доцент“, (2) всички направени констатации, анализи и оценки в
рецензиите и становищата, (3) неизпълнение на изискванията по чл. 27, ал. 3 от Закона за
развитието на академичния състав в Република България и чл. 81, ал. 3 от Правилника за
развитието на академичния състав в Тракийски университет.
2. На основание цялостно проведената процедура и резултата от явното гласуване,
Научното жури предлага на членовете на Факултетния съвет на Педагогическия факултет
на Тракийски университет – Стара Загора, да потвърдят решението на Научното жури
за избор на д-р Дияна Паскалева Георгиева за заемане на академична длъжност
„доцент” по Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със
слухови нарушения и деца с множество увреждания), в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, със следните мотиви:
(1) положителните заключения в представените рецензии и становища, (2) резултатите на
кандидата, (3) неговия научен принос, (4) оригиналност на представените трудове, (5)
достоверност на представените научни данни, (6) съответствието с минималните
национални изисквания към научната и преподавателската дейност, (7) потвърдения
положителен вот от всички членове на Научното жури.
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Проф. д-р Т. Борисова, д.н. предложи да се премине в режим на гласуване.
На основание чл. 82, ал. 3 на ПРАСТрУ изборът се провежда при тайно гласуване.
Комисия по провеждане на гласуването се избра в следния състав:
Председател: доц. д-р Димитрина Брънекова
Членове:
доц. д-р Габриела Кирякова
доц. д-р Мария Темникова
Гласували: „ЗА”: 22 ; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
Доц. д-р Д. Брънекова, председател на комисията по провеждане на гласуването,
даде разяснения по процедурата на избор и се премина в режим на тайно гласуване на
предложението на НЖ:
Проекторешение:
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 д-р Дияна
Паскалева Георгиева за „доцент” по Специална педагогика (алтернативна
комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания), в
област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление
1.2. Педагогика.
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, не избира д-р Гергана
Бориславова Тодорова-Маркова за „доцент” по Специална педагогика
(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество
увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически науки,
Професионално направление 1.2. Педагогика.
Резултат от гласуването:
Списъчен състав: 22. Присъстват: 20. Редуциран: 1; отсъства: 1.
Професори: 4 (присъстват: 3);
Доценти: 15 (присъстват: 14);
Ас. д-ри: 3 ( присъстват: 3).
Гласували за избор на д-р Дияна Паскалева Георгиева за „доцент” по
Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения
и деца с множество увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически
науки, Професионално направление 1.2. Педагогика: 20
„ДА“: 20;
„НЕ“: 0;
Бели бюлетини: 0;
Невалидни бюлетини: 0.
Гласували за избор на д-р Гергана Бориславова Тодорова-Маркова за „доцент”
по Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови
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нарушения и деца с множество увреждания), в област на висше образование 1.
Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика: 20
„ДА“: 0;
„НЕ“: 20;
Бели бюлетини: 0;
Невалидни бюлетини: 0.
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 д-р Дияна
Паскалева Георгиева за „доцент” по Специална педагогика (алтернативна
комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания), в
област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление
1.2. Педагогика.
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, не избира д-р Гергана
Бориславова Тодорова-Маркова за „доцент” по Специална педагогика
(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество
увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически науки,
Професионално направление 1.2. Педагогика.
По Т.2. Отчет на приходите към 10.12.2021 г.
Приходи собствени 01.01.2021 г. - 10.12.2021 г.

1 484 065 лева

Приходи собствени 01.01.2020 г.- 10.12.2020 г.

1 246 962лева

положителна разлика
237 103 лева
Приходи собствени: увеличени с 34 413 лева в сравнение с предишен отчет от ФС от
16.11.2021 г.
Проекторешение:
ФС на ПФ приема отчета на приходите към 10.12.2021 г.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
По Т.3. Приемане на доклад-самооценка за откриване на ново проф. напр.
1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1.
Педагогически науки в ПФ, със специалност „Управление на образованието“, ОКС
„Магистър“, 2- и 4-семестриална форма на обучение
Докладът-самооценка, както и придружаващата документация, са разработени в
съответствие с изискванията на ЗВО и Правилника на НАОА. Разработени са 10
стандарти, според Критериите за разкриване на ново професионално направление, в
изпълнение на чл. 81 (1), т.6 и (8) от ЗВО.
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Докладът е разработен в 99 страници и приложения по всеки от критериите за
откриване на ново професионално направление.
Като структура, модел и ред на представянето на конкретните данни, докладът е
подготвен изцяло.
В процес на подготовка е и електронен носител.
Проекторешение:
Факултетният съвет на ПФ приема доклада-самооценка за откриване на ново
професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на
висше образование 1. Педагогически науки в ПФ, със специалност „Управление на
образованието“, ОКС „Магистър“, 2- и 4-семестриална форма на обучение.
Докладът да бъде представен за утвърждаване от АС на ТрУ.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.

По Т.4. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на
специалност „Управление на образованието“, ОКС „Магистър“, 2- и 4-семестриална
форма на обучение, в проф. напр. 1.1. Теория и управление на образованието, област
на висше образование 1. Педагогически науки в ПФ
Проф. д-р Т. Борисова, д.н. представи проекта за квалификационни
характеристики и учебни планове на новата специалност „Управление на образованието“
Проекторешение:
На основание чл. 54. (2), т.2.,б от ПСД на ТрУ ФС на ТрУ приема и предлага
на АС на ТрУ да утвърди:
1. Учебния план на специалност „Управление на образованието“, ОКС
„Магистър“, 2-семестриална форма на обучение в проф. напр. 1.1. Теория и
управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки
в ПФ;
2. Учебния план на специалност „Управление на образованието“, ОКС
„Магистър“, 4-семестриална форма на обучение в проф. напр. 1.1. Теория и
управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки
в ПФ;
3. Квалификационната характеристика на специалност „Управление на
образованието“, ОКС „Магистър“, 2-семестриална форма на обучение в проф. напр.
1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки в ПФ;
4. Квалификационната характеристика на специалност „Управление на
образованието“, ОКС „Магистър“, 4-семестриална форма на обучение в проф. напр.
1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки в ПФ.
Гласували: „ЗА”: 21; „Против”:0; „Въздържали се”: 1. Приема се.
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По Т.5. Приемане на мотивирано предложение за определяне на капацитет на
проф. напр. 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки в ПФ

ОКС

Предложение за капацитет

Магистър

100 - задочна форма на обучение

Мотивите за предложения капацитет са следните:
• Тракийски университет има необходимия преподавателски състав с подходяща
квалификация на ОТД, който е в състояние да осигури качеството на обучение на
заявения капацитет, видно от информацията, отразена в доклада-самооценка;
• Тракийски университет, и в частност Педагогически факултет, разполагат с
необходимата материално-техническата база за обучение и за научноизследователска
дейност;
• Създадени са условия на студентите и преподавателите за използване на
възможностите на електронните системи и комуникации – изградена локална мрежа на
цялата територия на Педагогически факултет, с осигурен достъп до интернет, разработени
са редица електронни курсове и мултимедийни учебни пособия в университетската
система за електронно обучение, внедрена е интегрирана информационна система;
• Осигурено е качеството на административното обслужване с управленски и
експертен състав.
Проекторешение:
ФС на ПФ приема мотивираното предложение за определяне на капацитет на
проф. напр. 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки в ПФ и го предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
По Т.6. Привличане на гост-преподаватели
За нуждите на учебния процес в ПФ е необходимо да бъдат привлечени гостпреподаватели и специалисти от практиката.
Проекторешение:
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“ на учебната 2021/2022
г.:
•
Деница Тодорова Шишкова:
1. „Приложни интерактивни арт проекти“, ОКС „Бакалавър“, редовно
обучение, ПОИИГД, I курс, 40 часа лекции;
2. „Визуална комуникация“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, ПОИИГД,
II курс, 20 часа лекции;
•
Проф. д-р Лина Кирилова Йорданова:
1.
„Основи на програмирането“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение,
ПОИТ, I курс, 30 часа лекции;
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•
Проф. д-р Веска Митева Шошева:
1. ,,Педагогика на лица с умствена изостаналост“, ОКС „Бакалавър“, задочно
обучение, „Специална педагогика“, II курс, 25 часа лекции;
2. ,,Педагогика на лица с умствена изостаналост“, ОКС „Бакалавър“, редовно
обучение, „Специална педагогика“, II курс, 40 часа лекции;
•
Д-р Кирил Христов Тенев-Кочат:
1. ,,Анатомия, физиология и патология на органите на речта и слуха“, ОКС
„Бакалавър“, задочно обучение, „Специална педагогика“, I курс, 10 л. и 5
упражнения;
2. ,,Анатомия, физиология и патология на органите на речта и слуха“, ОКС
„Бакалавър“, редовно обучение, „Специална педагогика“, I курс, 15 л. и 15
упражнения.
•
Гл. ас. Мариана Богданова:
1. „Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в
ДГ“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, ПНУП, II курс, 20 часа упражнения
2. „Методика на обучението по математика в 1-4. клас“, ОКС „Бакалавър“,
редовно обучение, ПНУП и НУПЧЕ, III курс, 20 часа лекции
Общо часове със студенти ОКС „Бакалавър“, редовно обучение: 40 часа
1. „Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в
ДГ“, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, ПНУП, II курс, 25 часа упражнения
2. „Методика на обучението по математика в 1-4. клас“, ОКС „Бакалавър“,
задочно обучение, ПНУП, III курс, 30 часа упражнения
Общо часове със студенти ОКС „Бакалаври“, задочно обучение: 55 часа
Общо часове: 95
•
Жана Минчева:
1. „Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас“, ОКС „Бакалавър“,
редовно обучение, НУПЧЕ, III курс, 30 часа упражнения
•
Мара Цонева:
1. „Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас“, ОКС „Бакалавър“,
редовно обучение, ПНУП, III курс, 30 часа упражнения Педагогика на
конструктивно-техническата и битова дейност
•
Рада Димитрова:
1. Педагогика на конструктивно-техническата и битова дейност“, ОКС
„Бакалавър“, редовно обучение, ПНУП, III курс, 30 часа упражнения; задочно
обучение; ПНУП, III курс, 10 часа упражнения
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.

По Т.7. Утвърждаване на нови учебни програми
За нуждите на новооткриващото се проф. напр. 1.1. Теория и управление на
образованието, както и за нуждите на учебния процес в ПФ се предлагат нови учебни
програми. Обсъдени са на катедрени съвети и са утвърдени на УК. Отговарят на всички
законови и нормативни изисквания.
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Проекторешение:
На основание чл. 54 (2), т.5 от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема следните нови
учебни програми:
7.1. Учебни програми на новооткриващото се професионално направление 1.1.
Теория и управление на образованието, специалност „Управление на
образованието“, ОКС „Магистър“, 2- и 4-семестриална форма на обучение –
задължителни, факултативни, избираеми;
Задължителни учебни дисциплини:
• ,,Стратегическо и иновационно управление на образованието” – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Управление на проекти в образованието“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Компетентностен подход в управлението на образованието“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Управление на кариерното развитие“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Теория на възпитанието“ – 4 сем. обуч.
• ,,Дидактика“ – 4 сем. обуч.
• ..Финансово управление и контрол в образованието“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Управление на образованието“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Стилове на управленеца – административен, публицистичен, разговорен.
Протокол и етикет.“ – 4 сем. обуч.
• ,,Педагогическа психология“ – 4 сем. обуч.
• ,,Възрастова психология“ – 4 сем. обуч.
• ,,Приобщаващо образование” – 4 сем. обуч.
• ,,Управление на качеството на образованието” – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в
дигитална среда“ – 4 сем. обуч.
• „Образователни политики, законодателство, администрация“ – 2 и 4 сем. обуч.
Избираеми учебни дисциплини:
• ,,Образование по правата на детето“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Управление на социално-педагогическите дейности“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Социално законодателство и социална защита“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Европейска институционална система“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Социология на културата“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Социология на образованието“ – 2 и 4 сем. обуч.
• – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Дипломно проектиране“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Образование на възрастните“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Управление на предучилищните институции“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Образователни стратегии в началното училищно образование“ – 2 и 4 сем
• ,,Образователни стратегии в предучилищното образование“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Управление на извънкласните дейности (Неформално образование стратегически и проектен мениджмънт)“ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Управление на етнорелигиозното разнообразие „ – 2 и 4 сем. обуч.
• ,,Управление на етнорелигиозното разнообразие
• ,,Психология на управлението“ – 2 и 4 сем. обуч.
• „Дистанционно образование: дизайн и приложение“ – 2 и 4 сем. обуч.
Факултативни учебни дисциплини:
• ,,История на българската администрация“ – 2 и 4 сем. обуч.
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7.2. Учебни програми по специалности:
Катедра ПНУП:
Избираеми:
• 1. „Музика и текст в образованието“, ПНУП, редовно обучение;
• 2. „Музика и текст в образованието“, ПНУП, задочно обучение;
• 3. „Музика и текст в образованието“, НУПЧЕ, редовно обучение;
• 4. „Екологическата компетентност в педагогическия процес в 1.-4. клас
(родинозноние, околен свят, човекът и природата, човекът и обществото)“, ПНУП,
ОКС „Магистър“, 3 и 4 семестъра;
• 5. „Екологичното образование и възпитание в обучението по родинозноние,
човекът и природата, човекът и обществото“, ПНУП, ОКС „Бакалавър“, редовно и
задочно обучение.
Катедра ИТИИЧЕ:
Специалност „Технологии на обучението по информатика и информационни
технологии“, ОКС Магистър, задочно обучение:
Задължителни дисциплини
Училищен курс по информационни технологии (профилирана подготовка),
1.
2 семестъра
Методика на обучението по информатика и информационни технологии, 3
2.
семестъра
Методика на обучението по информатика и информационни технологии, 4
3.
семестъра
4. Увод в информационните системи и технологии, 3 семестъра
5. Увод в информационните системи и технологии, 4 семестъра
Избрани въпроси от училищния курс по информационни технологии, 3
6.
семестъра
Избрани въпроси от училищния курс по информационни технологии, 4
7.
семестъра
Математически и логически основи на компютърните системи, 3
8.
семестъра
Математически и логически основи на компютърните системи, 4
9.
семестъра
Избираеми дисциплини
1. Високотехнологични средства за ДСОП, 2 семестъра
2. Високотехнологични средства за ДСОП, 3 семестъра
3. Високотехнологични средства за ДСОП, 4 семестъра
Факултативни дисциплини
1. Електронна достъпност и интернет зависимост, 3 семестъра
2. Електронна достъпност и интернет зависимост, 4 семестъра
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• специалност „Начална училищна педагогика. Информационни и
комуникационни технологии в началното училище“, ОКС Магистър,
задочно обучение:
Задължителни дисциплини
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в
1.
дигитална среда
• специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и
графичен дизайн“, ОКС Бакалавър, редовно обучение:
Задължителни дисциплини
1. Теория и история на графичния дизайн
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: . Приема се.
По Т.8. Утвърждаване състав на научно жури за защита на дисертационен
труд
Доц. д-р Хр. Салджиев съобщи, че на 01.12.2021 в катедра ПСН е обсъдена
готовността за защита пред научно жури на дисертационния труд на Йоанна Петкова
Димитрова, докторант в самостоятелна 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“ с тема на дисертационния
труд „Интегративният подход на обучение при преподаване на декоративни
композиции в подготвителна група в детската градина“ и в съответствие с ПРАСТрУ е
прието решение за избор на научно жури за защита на дисертационен труд.
Проекторешение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 49, ал. 1 от ПРАСТрУ,
утвърждава научно жури в състав:
Вътрешна квота:
доц. д-р Ани Димова Златева – ПФ
доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева – ПФ
Външна квота:
проф. дн Антония Кръстева Тонева – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
проф. дн Мариана Минчева Гърмидолова – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
доц. д-р София Христова Дерменджиева – ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Резерви:
доц. д-р Христо Иванов Салджиев – ПФ
проф. д-р Даниела Тодорова Маркова – ПУ „Паисий Хилендарски“
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за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Интегративният подход на
обучение при преподаване на декоративни композиции в подготвителна група в
детската градина“ на Йоанна Петкова Димитрова, докторант в самостоятелна 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.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
По Т.9. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни
проекти
Доц. д-р Христо Салджиев предлага да се гласуват следните приоритетните научни
направления на ПФ за оценяване на научни проекти от целевата субсидия на МОН за 2022
г., като направи уточнение, че тематиката им е обсъдена в Научната комисия по Наредба
на МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на
средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши
училища или художественотворческа дейност:
Проекторешение:
Факултетният съвет при Педагогически факултет приема следните научни
направления за 2022 г.:
• Интердисциплинарни изследвания и иновации в образованието;
• Приобщаващо образование и активно социално включване;
• Реализация на компетентностния подход;
• STEAM-обучение и дигитални компетенции ;
• Междукултурно взаимодействие и интеграция на маргинализирани групи.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
По Т.10. Определяне на дата за ОС на ПФ
Доц. д-р Христо Салджиев предлага 20.12.2021 г. да се утвърди като дата на ОС на
ПФ. Поради Ковид-ситуацията заседанието ще се проведе онлайн. Линк към заседанието и
материали ще бъдат изпратени своевременно.
Проекторешение:
ФС свиква онлайн ОС на ПФ на 20.12.2021 г., въз основа на чл. 45 (1), т.1 от
Раздел II от ПСД на ТрУ.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
По Т.11. Приемане решение за колективно членство на катедра ПНУП в
световната организация за предучилищно образование ОМЕП
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Доц. д-р В. Иванова информира, че на заседание на катедра ПНУП са посочени
основанията за членство на катедра ПНУП в световната организация за предучилищно
образование ОМЕП: дългогодишно утвърдена и престижна организация; голяма крачка за
приобщаване на целия ТрУ. Студенти също могат да бъдат групово членове на
организацията. За тях членството е безплатно. За колективното членство на катедрата
таксата е 100 лв. на година. Доц. д-р В. Станчева е била индивидуален член на
организацията.
Проекторешение:
ФС на ПФ приема решение за колективно членство на катедра ПНУП в
световната организация за предучилищно образование ОМЕП и възлага на ФСО да
заплати членски внос за 2022 г. в размер на 100 лв.
Председател: доц. д-р Антон Пенчев Стойков;
Секретар: ас. д-р Аксения Бориславова Тилева.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
По
Т.12.
Определяне
на
такси
в самостоятелна подготовка на чужд език

за

обучение

на

докторанти

Проф. д-р Т. Борисова, д.н. съобщи, че точката се внася по предложение на проф.
М. Карабалиев – Зам.-ректор и е съгласувана с Ректора на ТрУ.
С ПФ се е свързал представител на гръцки граждани, желаещи да се обучават в
докторантура на самостоятелна подготовка по „Специална педагогика“. Същите са влезли
и във връзка със Зам.-ректора по качество и акредитация.
Доц. д-р Н. Цанков, д.н. направи уточнение, че в Гърция тази форма на
докторантура на се признава. Дори сега да бъдат приети за обучение в самостоятелна
форма, тяхната агенция ще изисква пълен набор от документи.
Проф. д-р Т. Борисова, д.н. отговори, че се гласува по принцип, а не конкретно за
гръцките граждани и предложи следното
Проекторешение:
На осн. чл. 35, т. 6 от ПРАС на ТрУ ФС на ПФ приема такса за обучение на
докторанти в самостоятелна подготовка на чужд език, извън членовете на
академичния състав, в размер 3000 лв. (1500 евро) на година и предлага за
утвърждаване от АС на ТрУ.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
По Т.13. Текущи
- Проф. Борисова прикани да се пускат отпуските за празничните дни на две
отделни заявления;
- Проф. Борисова съобщи за решение на РДС задочниците да учат онлайн;
изпитите на бакалаврите за първи семестър ще бъдат онлайн, с изкл. на дисциплините от
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катедра ИТИИЧЕ, които са практически насочени и чиито изпити не могат да бъдат
проведени онлайн;
- Проф. Борисова прикани научният актив да се отчете до 15.12.2021 г. В
Рейтинговата система ПФ заема трето място;
- Все още има невзети ваучери;
- Програмната акредитация на 1.3. изтича юли 2023 г. До юли 2022 г. трябва да се
депозират в НАОА документи за новата акредитация. Още през януари 2022 г. ще се издаде
деканска заповед за сформиране на работна група за изготвяне на документацията;
- Подписан е договорът за новата кола на ПФ;
- Доц. д-р М. Делчев оповести решение на УК: преддипломният стаж на
задочниците от катедра ПНУП да се проведе в 3 форми: 1. Класическа форма; 2. Частично
присъствена; 3. Онлайн.
Проф. д-р Т. Борисова, д.н. предложи
Проекторешение:
Във връзка с противоепидемичната обстановка ФС на ПФ приема
предложението на катедра ПНУП преддипломната практика на студентите
бакалаври, задочно обучение, да протича алтернативно по следните начини:
1. За работещи учители или заместващи в училище или в ДГ – присъствено;
2. Смесена форма – присъствено и онлайн;
3. Онлайн – чрез консултации и дистанционно обучение.
Гласували: „ЗА”: 22; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

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