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П Р О Т О К О Л
№ 28
Днес, 27 септември 2018 г. (четвъртък), от 13.00 часа в Заседателната зала на
Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се
редуцира с 3-ма членове. Присъстват: 18. Отсъстват: 4 (по уважителни причини). Налице е
необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е
редовно и може да взема решения.
Няма постъпили други мнения и предложения.
Проф. д-р Петър Петров,д.н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване
следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Информация от АС на ТрУ от 19.09.2018 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Приемане на информация за прием на ПФ за2018 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
3. Приемане на информация за приходи за третото тримесечие на 2018 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
4. Избор на асистент за нуждите на ДИПКУ
Докладва: доц. д-р М. Тенева
5. Избор на професор за нуждите на ДИПКУ
Докладва: доц. д-р М. Тенева
6. Приемане на списък на студенти и докторанти за обучение в одитори
Докладва: доц. д-р В. Петрова
7. Гласуване на правото на преподаватели с ОНС “доктор“ да изнасят лекции в ПФ
и натоварване на докторанти с учебна заетост
Докладва: доц. д-р В. Петрова
8. Отчет на изпълнение на индивидуалните планове на преподавателите за учебната
2017/2018
Докладва: доц. д-р В. Петрова
9. Приемане на учебни програми в ОКС „Магистър“
Докладва: доц. д-р В. Петрова
10. Приемане актуализация на учебен план на СДК
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org
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11. Приемане структура и съдържание на модел за структурата и съдържанието на
„жизнения цикъл“ на студенти и докторанти
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
12. Текущи
В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Информация от АС на ТрУ от 19.09.2018 г.
Решение:
ФС на ПФ приема информацията от АС на ТрУ от 19.09.2018 г.

По Т.2. Приемане на информация за прием на ПФ за2018 г.
Решение:
ФС на ПФ приема информацията за прием на ПФ за 2018 г.

По Т.3. Приемане на информация за приходи за третото тримесечие на 2018 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета за приходи за третото тримесечие на 2018 г.

По Т.4. Избор на асистент за нуждите на ДИПКУ
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 14 на ПРАСТрУ и доклад
на председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира
Борислава Веселинова Петрова за „асистент” по „Начална училищна педагогика“, в
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика за нуждите на ДИПКУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на
съответна заповед за заемане на академичната длъжност „асистент”.

По Т.5. Избор на професор за нуждите на ДИПКУ
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 29б, ал. 1 на ЗРАСРБ и чл. 92, ал.
2 на ПРАСТрУ и предложение на научното жури, избира доц. д-р Лина Кирилова
Йорданова за „професор” по „Методика на обучението по информатика и
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информационни технологии“, 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” в
ДИПКУ на ТрУ.

По Т.6. Приемане на списък на студенти и докторанти за обучение в одитори
Решение:
ФС на ПФ приема следните студенти и докторанти за включване във
вътрешни одити на ПФ:
Докторанти:
Йоанна Петкова Димитрова
Ангелина Ничева Калинова
Студенти:
Милена Йорданова Славова – 3 курс, НУПЧЕ
Ивелин Валентинов Великов – 3 курс, НУПЧЕ

По Т.7. Гласуване на правото на преподаватели с ОНС “доктор“ да изнасят
лекции в ПФ и натоварване на докторанти с учебна заетост
7.1. Решение:
На основание чл. 23, ал.7 от Правила за учебната дейност на ТрУ, ФС на ПФ
гласува правото на нехабилитирани преподаватели с научна и образователна степен
„доктор” да водят лекционни курсове в ПФ.
7.2. Решение:
ФС на ПФ приема редовните докторанти в ПФ да бъдат натоварвани с учебна
заетост до ½ от заетостта на асистентите (180 часа). През последната година на
докторантурата те се освобождават от такава дейност.

По Т.8. Отчет на изпълнение на индивидуалните планове на преподавателите
за учебната 2017/2018
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на изпълнение на индивидуалните планове на
преподавателите за учебната 2017/2018 г.
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По Т.9. Приемане на учебни програми в ОКС „Магистър“
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл.72, ал. 4
от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема следните учебни
програми от магистърската програма „Социална педагогика (Пенитенциарна
педагогика)“, ОКС „Магистър”, професионално направление 1.2. Педагогика:
• Съвременни парадигми на мислене в социалната и образователната сфера
(образователен етос) – доц. д-р Красимира Мутафчиева;
• Кариерно развитие на специалиста по пенитенциарна педагогика – доц. д-р
Валентина Шарланова;
• Правни и социални аспекти на адаптацията в постпенитенциарния период – ас. д-р
Цвета Делчева;
• Мениджмънт на етнорелигиозното разнообразие – ас. д-р Стефан Тончев
• Кинезетерапия – доц. д-р Веселина Иванова;
• Работа с лица, жертви на трафик и насилие – гл. ас. д-р Петър Вълков;
• Управление на стреса в места за изпълнение на наказания „лишаване от свобода“ –
гл. ас. д-р Петър Вълков;
• Дипломно проектиране – доц. д-р Иванка Шивачева.

По Т.10. Приемане актуализация на учебен план на СДК
Решение:
На основание чл. 68, ал. 2 от ПУДУ на ПФ ФС на ПФ приема предложената
актуализация на учебен план на СДК „Учител по изобразително изкуство“ и го
предлага за утвърждаване от Ректора на ТрУ.

По Т.11. Приемане на модел за
„жизнения цикъл“ на студенти и докторанти

структурата

и

съдържанието

на

Решение:
ФС на ПФ приема модела на „жизнен цикъл“ на студента, като структура и
съдържание, и възлага на Научен отдел да подготви аналогичен за докторанта в срок
15.10.2018 г.
По Т.12. Текущи
По Т.12. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Проф. д-р П. Петров, дн
Протоколист
Председател
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