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.
1 от 8

П Р О Т О К О Л
№ 28
Днес, 07 март 2022 г. (понеделник), от 11.00 часа в 205 зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват 21. Съставът се
редуцира с 3-ма членове. Отсъстват: 2-ма. Налице е необходимият кворум за провеждане
на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения.
Гост на ФС е проф. д-р Галя Кожухарова за разяснения по т.3.
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 приходите към 28.02.2022 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
2. Присъждане на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на ТрУ
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
3. Утвърждаване на учебни планове и квалификационни характеристики на
магистърски програми по Проект „МОДЕРН-А“
Докладва: доц. д-р М. Делчев
4. Утвърждаване на учебни планове и квалификационни характеристики на
специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и арттерапия“, ОКС
„Магистър“, 2-, 3- и 4-семестриална форма на обучение, област на висше образование 1.
Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на обучението по…
Докладва: доц. д-р М. Делчев
5. Актуализиране на учебни планове и квалификационни характеристики на
специалности
5.1. „Технологии на обучението по информатика и информационни технологии“,
ОКС „Магистър“, 2-, 3- и 4-семестриална форма на обучение, област на висше
образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на обучението по…;
5.2. „Педагогика на обучението по информационни технологии“, ОКС „Бакалавър“,
област на висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на
обучението по…;
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5.3. „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“,
ОКС „Бакалавър“, област на висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3.
Педагогика на обучението по….
Докладва: доц. д-р М. Делчев
6. Приемане и актуализиране на учебни програми
Докладва: доц. д-р М. Делчев
7. Актуализиране на такси в СДК
Докладва: доц. д-р М. Делчев
8. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на докторанти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
9. Приемане на план-сметки на докторанти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
10. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по
Методика на обучението по изобразително изкуство
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
11. Анализ на рейтинга
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
12. Текущи
В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет на приходите към 28.02.2022 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на приходите към 28.02.2022 г.

По Т.2. Присъждане на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на ТрУ
Решение:
На основание Правилника за присъждане на почетното звание „Доктор
Хонорис Кауза“ на Тракийски университет” ФС на ПФ прави предложение за
присъждане на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза” на проф. д-р Тиха
Атанасова Делчева.
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По Т.3. Утвърждаване на учебни планове и квалификационни
характеристики на магистърски програми по Проект „МОДЕРН-А“
Решение:
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.016-0018
„МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на
Академичната екосистема“ и на основание решения на Надзорния съвет на проекта с
протоколи №5/19.01.2022 г. и № 6/16.02.2022 г., ФС на ПФ приема учебните планове и
квалификационните характеристики на магистърски програми „Жестов език и
билингвистично образование“, „Приобщаващо образование“ и „Иновации и
мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно
моделиране и ИТ“ по Проект „МОДЕРН-А“.
Предлага същите за утвърждаване от АС на ТрУ.
По Т.4. Утвърждаване на учебни планове и квалификационни характеристики
на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и
арттерапия“, ОКС „Магистър“, 2-, 3- и 4-семестриална форма на обучение, област на
висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на
обучението по…
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 учебните планове и квалификационните характеристики на
специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и арттерапия“,
ОКС „Магистър“, 2-, 3- и 4-семестриална форма на обучение, област на висше
образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на обучението по…

По Т.5. Актуализиране
характеристики на специалности

на

учебни

планове

и

квалификационни

5.1. „Технологии на обучението по информатика и информационни
технологии“, ОКС „Магистър“, 2-, 3- и 4-семестриална форма на обучение, област на
висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на
обучението по…;
5.2. „Педагогика на обучението по информационни технологии“, ОКС
„Бакалавър“, област на висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3.
Педагогика на обучението по…;
5.3. „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен
дизайн“, ОКС „Бакалавър“, област на висше образование 1. Педагогически науки,
проф. напр. 1.3. Педагогика на обучението по….
Решения:
5.1. На основание чл. 54. (2), т.2.,б от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема
актуализираните учебен план и квалификационна характеристика на специалност
„Технологии на обучението по информатика и информационни технологии“, ОКС
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„Магистър“, 2-, 3- и 4-семестриална форма на обучение, област на висше образование
1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на обучението по….
Направената актуализация в учебния план е до 10 % от плана.
ФС на ПФ предлага за утвърждаване от АС на ТрУ квалификационната
характеристика.
5.2. На основание чл. 54. (2), т.2.,б от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема
актуализираните учебен план и квалификационна характеристика на специалност
„Педагогика на обучението по информационни технологии“, ОКС „Бакалавър“,
област на висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на
обучението по….
Направената актуализация в учебния план е до 10 % от плана.
ФС на ПФ предлага за утвърждаване от АС на ТрУ квалификационната
характеристика.
5.3. На основание чл. 54. (2), т.2.,б от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема
актуализирания учебен план на специалност „Педагогика на обучението по
изобразително изкуство и графичен дизайн“, ОКС „Бакалавър“, област на висше
образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.3. Педагогика на обучението по….
Направената актуализация в учебния план е до 10 % от плана.
По Т.6. Приемане и актуализиране на учебни програми
Решение:
На основание чл. 54 (2), т.5 от ПСД на ТрУ ФС на ПФ приема и актуализира
следните учебни програми:
• специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и
графичен дизайн“, ОКС Бакалавър, редовно обучение:
Задължителни дисциплини
Декоративно-приложни изкуства
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Избираеми дисциплини
Дигитализация на визуалните изкуства
Хуманно екологично образование
Етническите и религиозните общности в България
Педагогически аспекти на общностните празници
Интеркултурно образование
Неформално образование
Семейна педагогика
• специалност „Педагогика на обучението по информационни технологии“,
ОКС Бакалавър, редовно обучение:
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Задължителни дисциплини
STEAM-базирано обучение по Информатика и информационни технологии.
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Избираеми дисциплини
Дигитална компетентност и дигитална креативност
• специалност „Технологии на обучението по информатика
информационни технологии“, ОКС Магистър, задочно обучение – 4 семестъра:

и

Задължителни дисциплини
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Увод в информационните системи и технологии
Избрани въпроси от училищния курс по информационни технологии
Методика на обучението по информационни технологии
Избираеми дисциплини
Дигитална компетентност и дигитална креативност
Информационни технологии в приобщаващото образование на ученици със СОП
Факултативни дисциплини
Електронна достъпност и интернет зависимост
• специалност „Технологии на обучението по информатика и информационни
технологии“, ОКС Магистър, задочно обучение – 3 семестъра:
Задължителни дисциплини

Увод в информационните системи и технологии
Избрани въпроси от училищния курс по информационни технологии
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Избираеми дисциплини
Дигитална компетентност и дигитална креативност
Информационни технологии в приобщаващото образование на ученици със СОП
Факултативни дисциплини
Електронна достъпност и интернет зависимост
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• специалност „Технологии на обучението по информатика и информационни
технологии“, ОКС Магистър, задочно обучение – 2 семестъра:
Задължителни дисциплини
Дигитални технологии и креативност
Училищен курс по информационни технологии (профилирана подготовка)
Избираеми дисциплини
Дигитална компетентност и дигитална креативност
Информационни технологии в приобщаващото образование на ученици със СОП

• Комуникация чрез музика и текст в образованието (лектори: ас. д-р Д. Петкова и

ас. Д. Сидерова), ОКС „Магистър“ - ПНУП дву- , три- и четирисеместриално
обучение, избираема дисциплина
• 2. Развитие на българската реч в предучилищното образование (разновъзрастова
група) (лектор:
ас.
Д.
Сидерова),
ОКС
„Бакалавър“ ПНУП редовно и
задочно обучение; ОКС „Магистър“ - ПНУП дву- , три- и четирисеместриално
обучение, избираема дисциплина
По Т.7. Актуализиране на такси в СДК
Решение:
На основание чл. 39 от Правилата за следдипломна квалификация в ТрУ и чл.
114 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ актуализира таксите за дългосрочни
квалификационни курсове и ги предлага за утвърждаване на АС на ТрУ, както
следва:
• СДК „Учител“;
• СДК „Начален учител“;
• СДК „Детски учител“;
• СДК „Учител по английски език“;
• СДК „Учител по изобразително изкуство“;
• СДК „Учител по информатика и информационни технологии“;
• СДК “Ресурсен учител”
• от 1360 лв. на две минимални работни заплати за страната, които се внасят на 4
равни вноски.
• Не се събират допълнителни такси за провеждане на държавна практика.
• Актуализираните такси влизат в сила след утвърждаване от АС на ТрУ и след
Министерско постановление за определяне на МРЗ в страната.
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По Т.8. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на
докторанти
Решение:
ФС на ПФ приема прехвърлянето на неизразходваните средства за финансово
и материално осигуряване от план-сметките за финансовата 2021 г. към 2022 година
на докторантите Борислава Веселинова Петрова, Весела Алексиева Алексиева, Жана
Пламенова Колева, Яна Димитрова Бабрикова, Петя Василева Опеци, Веселина
Добрева Иванова, Жана Тодорова Георгиева, Илона Руменова Суличка, Стоянка
Банова Тодорова, Красимира Стоева Ибришимова и Румяна Димитрова Минкова.

По Т.9. Приемане на план-сметки на докторанти
Решение:
ФС на ПФ, на основание чл. 42, ал. 1 от ПРАСТрУ, приема годишните
финансови план-сметки на докторантите Борислава Веселинова Петрова, Весела
Алексиева Алексиева, Жана Пламенова Колева, Яна Димитрова Бабрикова, Петя
Василева Опеци, Веселина Добрева Иванова, Жана Тодорова Георгиева, Илона
Руменова Суличка, Стоянка Банова Тодорова, Красимира Стоева Ибришимова,
Румяна Димитрова Минкова и ги предлага за утвърждаване от Ректора на ТрУ.

По Т.10. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност
„професор“ по Методика на обучението по изобразително изкуство
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 ИТИИЧЕ и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на
академична длъжност „професор” по Методика на обучението по изобразително
изкуство, в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по …, със срок 3 месеца от
публикуването на обявата в „Държавен вестник“ и предлага за утвърждаване от АС
на ТрУ.

По Т.11. Анализ на рейтинга
Решение:
ФС на ПФ приема представения анализ на рейтинга.
Проф. Ж. Стойкова помоли да бъде освободена от заседанието, поради
предстоящите й лекции със студенти.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org
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По Т.12. Текущи
- Решение:
ФС на ПФ обявява ликвидационна сесия за студенти от ОКС „Бакалавър“, 4ти курс, редовно и задочно обучение, в периода 01.04. – 10.04.2022 г.

- Решение:
ФС на ПФ приема държавните изпити за студенти от 4 курс, ОКС
„Бакалавър“, редовно и задочно обучение, да се проведат онлайн.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

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

Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

