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П Р О Т О К О Л
№ 32
Днес, 14 юни 2022 г. (вторник), от 13.00 часа, в 205 зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 23. 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. Отчет на приходите към 13.06.2022 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
2. Служебна заверка на семестър
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
3. Преминаване към индивидуална форма на обучение
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
4. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
5. Приемане на атестационен лист и годишен отчет на докторант
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
6. Отчисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
7. Утвърждаване състав на НЖ за публична защита на дисертационен труд на
докторант в самостоятелна подготовка
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
8. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за „доцент“ по ТУО
(Образование и грижа в ранна детска възраст)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
9. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за „доцент“ по
Методика на обучението по физическо възпитание (Адаптирана физическа активност,
хигиена и здравно образование)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
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10. Приемане на окончателен отчет по научен проект
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
11. Атестиране на преподавател
Докладва: доц. д-р Д. Брънекова
12. Утвърждаване състав на научно жури по обявен конкурс за „доцент“ по
Педагогика на обучението по природни науки за нуждите на ДИПКУ
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
13. Утвърждаване на учебни програми
Докладва: проф. д-р Р. Неминска, д.н.
14. Текущи
В резултат на гласуването с 23 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.12. Утвърждаване състав на научно жури по обявен конкурс за „доцент“
по Педагогика на обучението по природни науки за нуждите на ДИПКУ
За разяснения по точката за гост на ФС на ПФ е поканена проф. Г. Кожухарова.
Поради това точката се разглежда първа в дневния ред.
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2),
(3) и (4) на ЗРАСРБ; чл. 5 (1), (2), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на
ДИПКУ-ТрУ, утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за
научно жури по обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по
Педагогика на обучението по природни науки, в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по…за нуждите на ДИПКУ – ТрУ, в състав:
Вътрешни
Доц. д.н. Николай Сашков Цанков – ТрУ Стара Загора
Проф. д-р Лина Кирилова Йорданова – ТрУ Стара Загора
Външни
Проф. д-р Желязка Димитрова Райкова – ПУ – Пловдив
Проф. д-р Адриана Любомирова Тафрова – Григорова – СУ – София
Доц. д-р Петинка Радева Галчева – ШУ – Шумен
Проф. д-р Петър Диков Петров – СУ – София
Доц. д-р Иса Иса Хаджиали – СУ – София
Резерви
Външен:
Доц. д-р Маргарита Йорданова Панайотова – ПУ – Пловдив
Вътрешен:
Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова – ТрУ – Стара Загора
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След приключване на точката проф. Кожухарова напусна заседанието на ФС.
По Т.1. Отчет на приходите към 13.06.2022 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на приходите към 13.06.2022 г.
По Т.2. Служебна заверка на семестър
Решение:
На основание чл. 24, т.6 от Правилата за УД ФС на ПФ дава служебна заверка
на:
•

1. Йорданка Любомирова Любомирова - НУПЧЕ, 2 курс, редовно обучение,
претърпяла катастрофа

•

2. Виктория Веселинова Велчева - ПНУП, 3 курс, редовно обучение
ФС на ПФ не дава служебна заверка на:

•

3. Магдалена Николаева Стоянова - ПНУП, 3 курс, редовно обучение

По Т.3. Преминаване към индивидуална форма на обучение
Решение:
На осн. чл.41, ал.4 и ал.5 от Правилата за УД приема преминаване към
обучение в съкратени срокове по индивидуален учебен план на:
• 1. Десислава Желязкова Атанасова - ПНУП, 2 курс, задочно обучение;
• 2. Мария Христофорова Методиева - ПНУП, 2 курс, задочно обучение
и предлага на Ректора на Тру издаване на съответната заповед.
По Т.4. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 14, ал. 1,
3, 4, 5 и 6 на ПРАС на ТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН от 13.06.2022 г.
зачислява Румяна Давидова Коджаилиева в докторантура на самостоятелна
подготовка 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 „Симулационно базирана педагогическа
технология за развитие на социално-гражданска компетенция на учениците от 3. и 4.
клас на начален етап”.
ФС избира за научен ръководител проф. д-р Румяна Илчева Неминска.
ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на Румяна Давидова
Коджалиева.
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ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляване Румяна
Давидова Коджаилиева в докторантура на самостоятелна подготовка, със срок на
обучение до 3 години.
Разходите по обучението и защитата на дисертационния труд ще са за сметка
на докторанта.

По Т.5. Приемане на атестационен лист и годишен отчет на докторант
Решение:
ФС на ПФ, на основание чл. 25, ал. 1, ал. 2., ал. 3, ал. 7 от ПРАСТрУ, приема
отчета за извършената дейност по индивидуалния план и атестационния лист на
докторанта Петър Атанасов Петров, докторант в самостоятелна форма на обучение
по научна специалност „ Теория на възпитанието и дидактика “, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с
научен ръководител доц. д-р Ани Димова Златева.
По Т.6. Отчисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение
на катедра Педагогически и социални науки, отчислява докторанта Петър Атанасов
Петров, 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 „Съвременни експериментални техники на рисуване в
подготовката на студенти от педагогически специалности”, с научен ръководител
доц. д-р Ани Димова Златева и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за
отчисляване с право на защита.
По Т.7. Утвърждаване състав на НЖ за публична защита на дисертационен
труд на докторант в самостоятелна подготовка
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 49, ал. 1 от ПРАСТрУ,
утвърждава научно жури в състав:
Вътрешна квота:
1. проф. д-р Мария Славова Тенева
2. доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева
Външна квота:
1. проф. д-р Бисера Василева Вълева – СУ „Климент Охридски“
2. проф. д-р Даниела Тодорова Маркова – ПУ „Паисий Хилендарски“
3. доц. д-р София Христова Дерменджиева – ЮЗУ „Неофит Рилски“ –
Благоевград.
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Резервни членове:
1. доц. д-р Антон Пенчев Стойков (вътрешна квота) – ТрУ.
2. доц. д-р Маринета Георгиева Млячкова - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
(външна квота)
за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Съвременни
експериментални техники на рисуване в подготовката на студенти от педагогически
специалности ”на Петър Атанасов Петров, 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 на ТрУ издаване на заповед за
назначаване състава на научното жури.

По Т.8. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за „доцент“
по ТУО (Образование и грижа в ранна детска 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. 79 на ПРАСТрУ и предложение на
катедра ПНУП, утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за
научно жури по обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по
Теория и управление на образованието (Образование и грижа в ранна детска
възраст), в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално
направление 1.1. Теория и управление на образованието Педагогика в състав:
Вътрешна квота:
Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. – НП 1.2. Педагогика, ТрУ
Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – НП 1.2. Педагогика, ТрУ
Проф. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.- ПН 1.2. Педагогика, ТрУ
Външна квота:
Проф. д-р Галин Борисов Цоков - ПН 1.1. Теория и управление на образованието,
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
Проф. д-р Светлозар Петков Вацов - ПН 1.1. Теория и управление на образованието,
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Проф. д-р Динко Величков Господинов - ПН 1.1. Теория и управление на
образованието, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Проф. д-р Любомира Симеонова Попова– ПН 1.2. Педагогика, ВТУ ,,Св. св. Кирил и
Методий”
Резервни членове:
Проф. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, д.н.- 1.2 Педагогика, СУ" Св.
Климент Охридски"
Доц. д-р Цвета Апостолова Делчева- ПН 1.2. Педагогика, ТрУ
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По Т. 9. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за „доцент“
по Методика на обучението по физическо възпитание (Адаптирана физическа
активност, хигиена и здравно образование)
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. 79 на ПРАСТрУ и предложение на
катедра ПНУП, утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за
научно жури по обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
Методика на обучението по физическо възпитание (Адаптирана физическа
активност, хигиена и здравно образование), в област на висше образование 1.
Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по… в състав:
Вътрешна квота:
Проф. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ
Доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева – ТрУ – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ
Доц. д-р Веселина Георгиева Иванова – ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, ТрУ
Външна квота:
Проф. д-р Елеонора Михайлова Милева, д.н. – ПН 1.3. Педагогика на обучението
по…,
НСА, Факултет Педагогика
Проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова – ПН 1.3. Педагогика на обучението по…,
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Проф. д-р Анжелина Георгиева Янева-Прокопова, д.н. – ПН 1.3. Педагогика на
обучението по…, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Доц. д-р Тодор Желязков Маринов – ПН 1.3. Педагогика на обучението по…, НСА
Резервни членове:
Проф. д-р Георги Владимиров Игнатов - 1.3. Педагогика на обучението по, СУ" Св.
Климент Охридски"
Проф. д-р Мария Славова Тенева– ПН 1.2. Педагогика, ПФ – ТрУ
По Т.10. Приемане на окончателен отчет по научен проект
Решение:
ФС 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
окончателния отчет на Научен проект № 1/2021: „Годишник на Педагогически
факултет, Тракийски университет- том 18, 2021 година“ с ръководител проф. д-р
Иванка Шивачева-Пинеда.
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По Т.11. Атестиране на преподавател
Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с чл. 6, ал. 4 от ЗВО и чл. 4 и чл. 5 ал. 2 от
Вътрешните правила за атестиране на академичния и преподавателския състав на
Тракийски университет, утвърди следната обща оценка от атестирането на
нехабилитиран преподавател:

По Т.13. Утвърждаване на учебни програми
Решение:
На основание чл. 54 (2), т.5 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ приема предложените
учебни програми.
По Т. 14. Текущи
По Т.14. 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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