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 6

П Р О Т О К О Л
№ 29
Днес, 23 март 2022 г. (сряда), от 13.00 часа в 205 зала на Педагогическия факултет
се проведе заседание на Факултетния съвет. От редовния състав присъстват 20. Съставът
се редуцира с 3-ма членове. Отсъстват 4-ма. По Т.1., с Ректорска заповед
№ 707/21.03.2022 г. към състава на ФС се включват 4 външни професори. 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 „професор“ по Теория на възпитанието и
дидактика
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
2. Отчет на приходите към 22.03.2022 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
3. Зачисляване на докторанти в редовна и задочна форма на обучение
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
4. Отчисляване на докторант с право на защита
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
5. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по
Методика на обучението по физическо възпитание
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
6. Утвърждаване на учебни планове и квалификационни характеристики на
специалност „НУП с модул Учител по религия (Християнство – Православие, Ислям,
Неконфесионално обучение)“, ОКС „Магистър“, 2-, 3- и 4-семестриална форма на
обучение, област на висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.2.
Педагогика
Докладва: доц. д-р М. Делчев
7. Анализ на резултатите от зимната сесия на учебната 2021/2022 г., ОКС
„Бакалавър“
Докладва: доц. д-р М. Делчев
8. Привличане на гост-преподаватели
Докладва: доц. д-р М. Делчев
9. Текущи
В резултат на гласуването с 24 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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По Т.1. Избор на академична длъжност „професор“ по Теория на
възпитанието и дидактика
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 Иванка
Николаева Шивачева-Пинеда, д.н. 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”.
След приключване на точката външните професори напуснаха заседанието на ФС.
Проф. д-р Иванка Шивачева помоли да бъде освободена от заседанието на ФС.
По Т.2. Отчет на приходите към 22.03.2022 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на приходите към 22.03.2022 г.
По Т.3. Зачисляване на докторанти в редовна и задочна форма на обучение
Решения:
3.1. Специалност „Теория на възпитанието и дидактика”
• 1. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и
(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра Педагогически и социални
науки зачислява в редовна форма на докторантура Пламен Петров Бъндев 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 „Педагогически модели на обучение при изучаване на първи и втори
чужд език в системата на средното образование“.
ФС избира за научен ръководител доц. д-р Златка Димитрова Желязкова.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна
форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
• 2. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и
(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра Педагогически и социални
науки зачислява в редовна форма на докторантура Александра Юриева Гаджева 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 „Система от музикални дейности за превенция на
девиантното поведение на ученици от 7 и 8 клас“.
ФС избира за научен ръководител доц. д-р Цвета Апостолова Делчева.
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ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна
форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
• 3. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и
(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра Педагогически и социални
науки зачислява в редовна форма на докторантура Грета Цонева Георгиева 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 „Нравствени ценности и ценностни ориентири на 5-7
годишните деца“.
ФС избира за научен ръководител доц. д-р Антон Пенчев Стойков.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна
форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
• 4. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и
(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „Педагогически и социални
науки” зачислява в задочна форма на докторантура Елена Тодорова Христозова 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 „Развитие на ключови компетентности чрез
интердисциплинарни връзки в учебното съдържание на 3. и 4. клас“.
ФС избира за научен ръководител проф. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в задочна
форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
3.2. Специалност „Специална педагогика”
• 1. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13.
(1) и (3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „Педагогически и
социални науки” зачислява в редовна форма на докторантура Невена Цонева
Желязкова по научна специалност „Специална педагогика“, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.
Темата на дисертацията е „Педагогическия потенциал на семейството в структурата
на ресурсния модел за социализация на деца с комуникативни нарушени“.
ФС избира за научен ръководител доц. д-р Генчо Василев Вълчев.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в
редовна форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
• 2. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13.
(1) и (3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „Педагогически и
социални науки” зачислява в задочна форма на докторантура Красимира Илиева
Мрънкова по научна специалност „Специална педагогика“, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.
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Темата на дисертацията е „Информационни и компютърни технологии в обучението
на деца със специални образователни потребности“.
ФС избира за научен ръководител доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова и
научен консултант доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в
задочна форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
3.3. Специалност „Методика на обучението по математика в предучилищното
образование и в начален етап на основната образователна степен“
• Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и
(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „Предучилищна и начална
училищна педагогика” зачислява в редовна форма на докторантура Цветелина
Томова Иванова по научна специалност „Методика на обучението по математика в
предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен“,
в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика. Темата на дисертацията е „Съвременни интерактивни нагледнодействени средства в обучението по математика 1-4 клас“.
ФС избира за научен ръководител доц. д-р Мария Петрова Темникова.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна
форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
По Т.4. Отчисляване на докторант с право на защита
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение
на катедра Педагогически и социални науки отчислява докторанта Борислава
Веселинова Петрова, 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“, с тема на
дисертационния труд „Параметри на специфичните трудности в ученето при
ученици с комуникативни нарушения във II-IV клас“, с научен ръководител доц. д-р
Генчо Василев Вълчев и научен консултант доц. д-р Милена Ивова Илиева и
предлага на Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на защита.

По Т.5. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“
по Методика на обучението по физическо възпитание
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 ПНУП и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на
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академична длъжност „професор” по Методика на обучението по физическо
възпитание, 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.6. Утвърждаване на учебни планове и квалификационни
характеристики на специалност „НУП с модул Учител по религия (Християнство –
Православие, Ислям, Неконфесионално обучение)“, ОКС „Магистър“, 2-, 3- и 4семестриална форма на обучение, област на висше образование 1. Педагогически
науки, проф. напр. 1.2. Педагогика
Решение:
На основание чл. 54. (2), т.2.,б от ПСД на ТрУ и след предварителното
привеждане на учебните планове в съответствие с Наредба 15 за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,

ФС на ПФ приема учебните планове и квалификационните характеристики на
специалност „НУП с модул Учител по религия (Християнство – Православие,
Ислям, Неконфесионално обучение)“, ОКС „Магистър“, 2-, 3- и 4-семестриална
форма на обучение, област на висше образование 1. Педагогически науки, проф.
напр. 1.2. Педагогика.
ФС на ПФ предлага същите за утвърждаване от АС на ТрУ.
Поради служебна ангажираност извън ПФ доц. д-р Ани Златева помоли да бъде
освободена от заседанието на ФС.
По Т.7. Анализ на резултатите от зимната сесия на учебната 2021/2022 г., ОКС
„Бакалавър“
Решение:
ФС на ПФ приема анализа на резултатите от зимната сесия на учебната
2021/2022 г., ОКС „Бакалавър“.
По Т.8. Привличане на гост-преподаватели
Решение:
На основание чл. 98 (1), (2), (3) и чл. 100 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ привлича
следните гост-преподаватели за обучението на ОКС „Магистър“ за летен семестър
на учебната 2021/22 година, както следва:
Гл. ас. Мариана Андреева Богданова:
• 1. Магистърска програма ПНУП – 2- и 3-семестриално обучение, втори
семестър, учебна дисциплина „Качествени характеристики на математическата
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подготовка в детската градина и 1. – 4. клас“ – общо 30 часа упражнения за двете
магистърски програми;
• 2. Магистърска програма НУП.ИКТ в НУ, четвърти семестър; учебна
дисциплина „Качествени характеристики на математическата подготовка в 1. – 4.
клас“: 15 часа упражнения.
• Проф. д-р Иванка Василева Асенова:
• 1. Магистърска програма „Специална педагогика с модул Логопедия“ – 3семестриално обучение, втори семестър; учебна дисциплина „Клинична психология“
– 15 л. + 15 упр.;
• 2. Магистърска програма „Специална педагогика с модул Логопедия“ – 4семестриално обучение, втори семестър; учебна дисциплина „Невролингвистика“ –
20 л.;
• 3. Магистърска програма „Специална педагогика с модул Логопедия“ – 4семестриално обучение, четвърти семестър; учебни дисциплини „Логопсихология“ –
15 л. и „Особености на вербалното поведение при синдром РДА – 15 л. (поток с РУ 4семестриален);
• 4. Магистърска програма „Специална педагогика с модул Ресурсен учител“ – 4семестриално обучение, втори семестър; учебна дисциплина „Невропсихология“ – 20
л.;
• Д-р Кирил Христов Тенев-Кочат:
• 1. Магистърска програма „Специална педагогика с модул Логопедия“ – 4семестриално обучение, втори семестър; учебна дисциплина „Гласови нарушения“ –
20 л.;
• Проф. д-р Веска Митева Шошева:
• 1. Магистърска програма „Специална педагогика с модул Логопедия“ – 4семестриално обучение, четвърти семестър; учебна дисциплина „Комуникативни
нарушения при ДУИ“ – 15 л.;
• 2. Магистърска програма „Специална педагогика с модул Ресурсен учител“ – 4семестриално обучение, втори семестър; учебна дисциплина „Оценяване на
индивидуалните протребности от подкрепа за личностно развитие на деца и
ученици“ – 15 л.

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

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

