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П Р О Т О К О Л  

№ 26 

 

  Днес, 18 януари 2022 г. (вторник), от 11.00 часа, се проведе онлайн заседание на 

Факултетния съвет. Присъстват 21. Съставът се редуцира с 1 член. Отсъстват: 4. 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. Финансов отчет на собствените приходи за 2021 г. и отчет на собствените 

приходи към 18.01.2022 г. 

      Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.  

2. Попълване състава на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„професор“ по „Управление на образованието“ в проф. напр. 1.1. Теория и управление на 

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки в ПФ  

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Актуализиране на квалификационни характеристики на специалност ПУП, ОКС 

„Магистър“, проф. напр. 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически 

науки в ПФ по препоръка на НАОА 

      Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н. 

4. Привличане на гост-преподавател 

      Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.  

5. Предложения за включване на издания в издателския план на Издателския съвет 

на ТрУ 

      Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.  

6. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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По Т.1. Финансов отчет на собствените приходи за 2021 г. и отчет на 

собствените приходи към 18.01.2022 г. 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема финансовия отчет на собствените приходи за 2021 г. и 

отчета на собствените приходи към 18.01.2022 г. 

 

  

 

По Т.2. Попълване състава на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „професор“ по „Управление на образованието“ в проф. напр. 1.1. Теория и 

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

в ПФ  

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 5 (14), 

(15) от ПРАСТрУ и предложение на катедра „Педагогически и социални науки“, 

попълва състава на научното 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, като заменя доц. д-р Динко Величков Господинов  с 

доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. и предлага на Ректора на ТрУ да видоизмени 

заповед № 3036 от 24.11.2021 г. 

   

 

 

По Т.3. Актуализиране на квалификационни характеристики на специалност 

ПУП, ОКС „Магистър“, проф. напр. 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки в ПФ по препоръка на НАОА 

 

Решение: 

На основание чл. 54. (2), т.2., б от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема и предлага 

на АС на ТрУ да утвърди квалификационните характеристики на специалност ПУП, 

ОКС „Магистър“, 3- и 4-семестриални форми, проф. напр. 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки в ПФ по препоръка на НАОА. 

 

  

  

    По Т.4. Привличане на гост-преподавател 

 

Решение: 

На основание чл. 98 (1), (2), (3) и чл.100 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ привлича 

Мариана Господинова Господинова за гост-преподавател за летен семестър на ОКС 

„Бакалавър“ на учебната 2021/2022 г.: 

• Пенитенциарна педагогика – задължителна дисциплина, специалност 

Социална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, 3-ти курс, 15 часа 

упражнения; 
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• Пенитенциарна педагогика – задължителна дисциплина, специалност 

Социална педагогика, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, 3-ти курс, 10 часа 

упражнения. 

• Общо: 25 часа упражнения. 

 
 

 

По Т.5. Предложения за включване на издания в издателския план на 

Издателския съвет на ТрУ 

 

Решение: 

На основание чл. 54 (2), т.7 ФС на ПФ препоръчва за включване в 

издателския план на Издателския съвет на ТрУ за 2022 г. следните издания : 

• Монографичен научен труд 

Автор: Николай Сашков Цанков; 

Заглавие: „Дигиталната компетентност на бъдещи учители (растежно 

проектиране и развитие)“; 

Тираж: 100 броя; 

Рецензенти: проф. д.н. Яна Рашева-Мерджанова; проф. д.н. Наталия 

Витанова-Маринова; 

Срок: 31 март 2022 г.; 

Телефон за връзка: +359887226639; 

• Монографичен труд 

Автор: Дияна Паскалева Георгиева;  

Заглавие: „Жестов език и социо-културна рехабилитация“; 

Рецензенти: проф.д-р Неда Балканска; доц.д-р Ана Трошева; 

Срок за представяне на материала: 10.09.2022г.  

Тел. за контакт: 0886 153 756; 

  

 

• Учебно помагало (учебник) 

Автори: Ж. Стойкова (тел.: 0889989367), Вл. Кисельов; 

Заглавие: „Основи на кейкис консултирането“; 

Кратка анотация: Съдържа методика на консултиране на архитипични 

случаи в педагогическата и социална практика. Препоръчва се в обучението 

по педагогическа и възрастова психология на студенти от педагогическите 

специалности и съдейства за формиране на практически умения и 

компетентности; 

Страници: 300; 

Рецензенти: проф. д-р Тиха Делчева; проф. д-р Гроздан Танев; 

Срок за предаване: 30 април 2022 г. 

• Учебно пособие за студенти от педагогическите специалности 

Автори: Милен Димитров (тел. 0882389475), Диана Петкова  (тел. 0887945263), 

Стефанка Георгиева; 

Заглавие: „Теория на музиката“; 
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Първо издаване 2013 година. Преиздаване на редактиран и разширен вариант 

на книгата, около 140 страници, формат В5, тираж 1000 бройки; 

Предаване на материалите:  октомври 2022 година. 

 

ФС предлага същите за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

По Т.6. Текущи 

 

            По Т.6. решения не бяха взети. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

Г. Иванова                                            Проф. д-р Т. Борисова, д. н. 

    Протоколист               Председател    
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