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П Р О Т О К О Л  

№ 30 

 

  Днес, 13 ноември 2018 г. (вторник), 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: 20. Отсъства: 1 (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. Отчет за финансите към 12.11.2018 

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

2. Информация за програмна акредитация на проф. направление 1.3.  

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

3. Приемане на документацията по САНК на проф. напр. 1.2. 

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

4.Обявяване на конкурс за разкриване на процедура за заемане на акад. длъжност 

„доцент“            

      Докладва: доц. д-р М. Тенева 

5. Приемане на предложение за издаване на учебник от Университетско издателство на 

ТрУ – 2019  

               Докладват: доц. д-р Е. Лавренцова, доц. д-р В. Иванова 

6. Приемане на учебен план за ОКС „Магистър“ 

      Докладва: доц. д-р В. Петрова 

7. Привличане на гост-преподаватели за уч. 2018/2019 

       Докладва: доц. д-р В. Петрова 

8. Актуализиране на учебни планове за СДК 

      Докладва: проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

9. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 20 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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По Т.1. Отчет за финансите към 12.11.2018 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета за финансите към 12.11.2018 г. 
 

 

По Т.2. Информация за програмна акредитация на проф. направление 1.3.  

 

Решение: 

ФС на ПФ приема информацията за програмна акредитация на проф. 

направление 1.3. 

 

 

По Т.3. Приемане на документацията по САНК на проф. напр. 1.2. 

 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ приема представената документация по САНК на 

проф. напр. 1.2. и определя след утвърждаването й в АС да бъде депозирана в НАОА 

в срок до 20.12.2018 г. 

 

 

 По Т.4. Обявяване на конкурс за разкриване на процедура за заемане на акад. 

длъжност „доцент“ 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 2 (3), чл. 3 

(1) и чл. 29 (4) от Закона за развитие на академичния състав в Р България, 

предложение от катедра ПНУП и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс 

за заемане на академична длъжност „доцент” по „Методика на обучението по 

математика /начален етап на основната образователна степен/“, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

със срок 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник и предлага за 

утвърждаване от АС на ТрУ.  

 

    

По Т.5. Приемане на предложение за издаване на учебник от Университетско 

издателство на ТрУ – 2019  

 

Решение: 

ФС на ПФ приема предложение за издаване на учебник със заглавие 

„Методика на обучението по Околен свят в детската градина“ от доц. д-р Румяна 

Илчева Неминска и го предлага за издаване от Университетско издателство – 

Тракийски университет през 2019 година. 
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По Т.6. Приемане на учебен план за ОКС „Магистър“ 

 

Решение: 

ФС на ПФ на основание чл. 47, ал. 1 т. 2 от Правилника за устройство, дейност 

и управление на ТрУ и по предложение на катедра „ПСН“ приема направеното 

предложение за нов учебен план на специалност „Специална педагогика (Ресурсен 

учител)“, ОКС „Магистър“, 4-семестриална форма на обучение, задочно обучение, 

професионално направление 1.2. „Педагогика”.  

Учебният план да бъде внесен за утвърждаване в Академичния съвет на ТрУ. 
 

 

По Т.7. Привличане на гост-преподаватели за уч. 2018/2019 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 52, ал. 1, 

2 и 3 от Закона за висше образование и чл. 56, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за 

устройство, дейност и управление на ТрУ, привлича за гост-преподаватели за 

учебната 2018/2019 година следните преподаватели и специалисти от практиката: 

• Проф. д-р Мария Алексиева, БСУ 

• Проф. д-р Снежана Николова, ШУ 

• Пламен Иванов, Директор на Регионален център за подкрепа на приобщаващото 

образование 

 

 

По Т.8. Актуализиране на учебни планове за СДК 

 

Решение: 

На основание чл.11 и чл.12 /1/ от Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на професионална квалификация „учител“, ФС  актуализира учебните 

планове на всички СДК, както следва: 

• Признава за стажантска практика на специализантите, работещи като 

учители, 40 часа при представяне на трудов договор и те посещават 5 часа дейности 

при учител -наставник, определен от ПФ; 

• Под ръководството на хабилитиран преподавател /или доктор/ по 

съответната методическа дисциплина самостоятелно разработва 10 учебни ситуации 

или уроци в различни групи и часове.  

   ФС на ПФ предлага актуализацията за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

 

По Т.9. Текущи 

 

По Т.9. решения не бяха взети. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

    

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

    Протоколист               Председател    


