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П Р О Т О К О Л
№ 31
Днес, 18 декември 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 2-ма членове. Присъстват: 21. Отсъстват: 2 (по уважителни причини). Налице е
необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е
редовно и може да взема решения.
От Дневния ред отпада т. 8 Гласуване на творчески отпуск.
Дневният ред се допълва с нова точка: 9. Актуализиране на комисии.
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 за последното тримесечие
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Актуализиране на

учебни програми в проф. направление 1.3. по отношение на

практическото обучение и използваните в тях литературни източници
Докладва: доц. д-р В. Петрова
3. Информация за публикувани на уебсайта на Университета учебни планове и учебни
програми в проф. направление 1.3.
Докладва: доц. д-р В. Петрова
4. Информация и представяне на разработени правила и процедури за предотвратяване и
санкциониране на изпитни измами и плагиатство
Докладва: доц. д-р В. Петрова
5. Обявяване на конкурси за разкриване на процедури за заемане на академична длъжност
„доцент“
Докладва: доц. д-р М. Тенева
6. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни проекти 2019
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
7. Приемане на окончателни отчети по научни проекти
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
8. Атестиране на преподаватели
Докладва: доц. д-р Д. Брънекова
9. Актуализиране на комисии
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Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
10. Текущи
В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет за финансите за последното тримесечие
Решение:
ФС на ПФ приема отчета за финансите за последното тримесечие и
предложението за механизма на разпределение на временните месечни
възнаграждения за 2019 г.
По Т.2. Актуализиране на учебни програми в проф. направление 1.3. по
отношение на практическото обучение и използваните в тях литературни източници
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 72, ал. 4
от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема представените
програми за текуща практика за специалност ПОИТ в проф. направление 1.3.
Педагогика на обучението по… .
ФС приема актуализацията на литературата в учебните програми на
специалността.
По Т.3. Информация за публикувани на уебсайта на Университета учебни
планове и учебни програми в проф. направление 1.3.
Решение:
ФС на ПФ приема доклада за публикуване на уебсайта на Университета на
информация за учебните планове и готовността за публикуване на учебните
програми в проф. направление 1.3., специалност ПОИТ, във връзка с препоръката
на НАОА.

По Т.4. Информация и представяне на разработени правила и процедури за
предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство
Решение:
ФС на ПФ приема информацията и представените правила и процедури за
предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство в изпълнение
на препоръката на НАОА.
Местоположение: сайт на ТрУ, За нас, Нормативни документи, Учебна
дейност.
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По Т.5. Обявяване на конкурси за разкриване на процедури за заемане на
академична длъжност „доцент“
5.1. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
„Методика на обучението по информатика и информационни технологии“.
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 2 (3), чл. 3
(1) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 76 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра ЕОИТ
и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент” по „Методика на обучението по информатика и информационни
технологии“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по… със срок 2 месеца от публикуването
на обявата в Държавен вестник и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
5.2. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
„Специална педагогика (Алтернативна комуникация при деца със слухови
нарушения и деца с множество увреждания)“.
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 2 (3), чл. 3
(1) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 76 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра ПСН
и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент” по „Специална педагогика (Алтернативна комуникация при деца
със слухови нарушения и деца с множество увреждания)“, 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.6. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на
научни проекти 2019
Решение:
Факултетният съвет при Педагогически факултет приема следните научни
направления за 2018 г.:
 Философия, социология, психология и образование.
 Европейски езици и междукултурно взаимодействие.
 Информационни и комуникационни технологии в образованието.
 Интердисциплинарни изследвания и иновации в образованието за
интелигентен растеж.
 Ключови компетенции и учене през целия живот.
 Приобщаващо образование и активно социално включване.
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По Т.7. Приемане на окончателни отчети по научни проекти
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
окончателните отчети на научни проекти:
Научен проект № 3/2016 “Превенция на отпадането от училище“, Ръководител:
доц. д-р Мария Тенева.
Научен проект № 1 от 2017: „Изследване на иновативни модели за работа на
алтернативните образователни организации“, Ръководител: проф. д-р Лина
Йорданова.
По Т.8. Атестиране на преподаватели
Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с чл.6, ал.4 от ЗВО и чл.4 и чл.10 от Правилника за
атестиране на преподавателския състав на Тракийски университет, утвърди
следните общи оценки от атестиране на преподаватели, както следва:
1.
2.
3.
4.

Доц. д-р Мария Славова Тенева – много добра
Гл. ас. д-р Петър Василев Вълков – много добра
Ас. Неделина Здравкова Колева – много добра
Ас. Бояна Бориславова Буюклиева – добра
По Т.9. Актуализиране на комисии
Решение:
ФС на ПФ приема следните актуализации на комисии.
По Т.10. Текущи
По Т.10. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р П. Петров, дн
Председател
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