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П Р О Т О К О Л  

№ 29 

 

  Днес, 10 октомври 2018 г. (сряда), от 13.00 часа в Заседателната зала на 

Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се 

редуцира с 4-ма членове. Присъстват: 17. Отсъстват: 4 (по уважителни причини). Налице е 

необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е 

редовно и може да взема решения. 

Дневният ред се допълва с нови точки. 

  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 за кандидатстудентска кампания, ОКС „Магистър“ 2018 г. Прием 

       Докладва: доц. д-р В. Петрова 

2.  Информация за промени в длъжностните характеристики 

      Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н. 

3. Утвърждаване състава на научно жури за защита на дисертационен труд 

      Докладва: доц. д-р М. Тенева 

4. Определяне на комисия за разработване механизъм за определяне броя и размера 

на допълнителните стипендии на докторанти в редовна форма в ПФ 

       Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

5. Приемане на модел за структурата и съдържанието на „жизнения цикъл“ на 

докторанти  

      Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

6.   Текущи 

 

В резултат на гласуването със 17 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Информация за кандидатстудентска кампания, ОКС „Магистър“ 2018 

г. Прием 

 

  По т. 1. Решения не бяха взети. 

 

По Т.2. Информация за промени в длъжностните характеристики 
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Решение: 

ФС на ПФ приема информацията за Промени в длъжностните 

характеристики, като опциите от съкратените длъжности да се включат в 

длъжностните характеристики на вече заемащите ги, и предлага актуализация на 

Вътрешните Правила за работна заплата на ТрУ (Приложение 3 за ПФ). 

 

 

По Т.3. Утвърждаване състава на научно жури за защита на дисертационен 

труд 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от ПРАСТрУ, 

утвърждава научно жури в състав:  

Вътрешна квота: 

доц. д-р Мария Славова Тенева – ПФ, ТрУ  

доц. д-р Виолета Илиева Кърцелянска-Станчева – ПФ, ТрУ 

Външна квота: 

проф. дн Елеонора Михайлова Милева – НСА „В. Левски“, гр. София 

проф. д-р Марина Колева Николова – ТУ, гр. София, ИПФ, филиал – Сливен  

доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – СУ „Св. Климент Охридски“, ФП 

Резерви: 

доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда – ПФ, ТрУ 

доц. д-р Стефка Колева Джобова – НСА „В. Левски“, гр. София 

 

за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Формиране на 

професионална компетентност за адаптирано физическо възпитание в обучението на 

студенти от педагогически специалности” на ас. Галена Тодорова Терзиева, 

докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра ПНУП, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“ и предлага 

на Ректора издаване на заповед за назначаване състава на научното жури. 

 

 

 По Т.4. Определяне на комисия за разработване механизъм за определяне броя 

и размера на допълнителните стипендии на докторанти в редовна форма в ПФ 

 

Решение: 

ФС на ПФ, на основание чл. 3 от „Правила за условията и реда за 

разпределение и разходване на средствата, отпуснато от бюджета на МОН за 

допълнителни стипендии на докторантите на ТрУ“, определя комисия за 

разработване механизъм за определяне броя и размера на допълнителните стипендии 

на докторанти в редовна форма в ПФ, в състав: 

Председател: доц. д-р Елена Лавренцова 

Членове           доц. д-р Мария Тенева 

                          Ангелина Калинова (докторант) 
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По Т.5. Приемане на модел за структурата и съдържанието на „жизнения 

цикъл“ на докторанти 

 

 

Решение: 

 ФС на ПФ приема модела на „жизнен цикъл“ на докторанта като структура и 

съдържание. 
 

 

По Т.6. Текущи 

 

По т.6. решения не бяха взети. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

    

Г. Иванова                                            Проф. д-р П. Петров, дн 

    Протоколист               Председател    


