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П Р О Т О К О Л
№ 33
Днес, 20 февруари 2019 г. (сряда), от 13.30 часа в Заседателната зала на
Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се
редуцира с 6-ма членове. Присъстват: 21. Отсъстват: 4 (по уважителни причини). Налице е
необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е
редовно и може да взема решения.
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 приходите към 19.02.2019 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Информация за приключване на процедурата по САНК на проф. направление
1.2.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
3. Информация за регистрация в НАЦИД
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
4. Отчисляване на докторанти с право на защита преди апробация
Докладва: доц. д-р М. Тенева
5. Промяна на състава на комисия за научно направление „Педагогика“
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
6. Предложение за прехвърляне на преходни остатъци и приемане на
актуализирани план-сметки по научните проекти
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
7. Гласуване на творчески отпуск
Докладва: доц. д-р Х. Салджиев
8. Отчет за изпълнение на препоръка на НАОА от програмната акредитация на
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...: "Да се публикува на
уебсайта на университета или факултета информация за учебните планове и учебни
програми в професионалното направление"
Докладва: доц. д-р Ваня Петрова
9. Текущи
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По Т.1. Отчет за приходите към 19.02.2019 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета за приходите към 19.02.2019 г.
По Т.2. Информация за приключване на процедурата по САНК на проф.
направление 1.2.
Решение:
ФС на ПФ приема информацията за приключване на процедурата по САНК
на проф. направление 1.2.

По Т.3. Информация за регистрация в НАЦИД
Решение:
ФС на ПФ приема представената информация за регистрация в НАЦИД.

По Т.4. Отчисляване на докторанти с право на защита преди апробация
4.1. Отчисляване с право на защита преди апробация на Галина Димитрова
Господинова.
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл.38, ал.1, чл.43, ал.1, 4, 5 и 6 на
ПРАСТрУ и решение на катедра Педагогически и социални науки, отчислява
докторанта Галина Димитрова Господинова, докторант в задочна форма на обучение
към катедра ПСН, в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност ,,Специална
педагогика“ с тема на дисертационния труд „Обучение и консултиране на деца с
обучителни трудности-дискалкулия“ и предлага на Ректора издаване на заповед за
отчисляване с право на защита преди апробация.
4.1. Отчисляване предсрочно с право на защита на ас. Мариан Делчев.
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл.43, ал.1, 3, 4, 5 и 6 на
ПРАСТрУ и решение на катедра Педагогически и социални науки, отчислява
докторанта Мариан Георгиев Делчев, 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 „Развиване на
картографската грамотност на студенти от педагогически специалности“ и предлага
на Ректора издаване на заповед за предсрочно отчисляване с право на защита.
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По Т.5. Промяна на състава на комисия за научно направление „Педагогика“
Решение:
ФС на ПФ приема промяна в състава на комисията по научно направление
„Педагогика“ за оценка и класиране на научни проекти по Наредба на МОН за
присъщата на Тракийски университет научна дейност. Новият състав на комисията
е както следва:
Председател: проф. дпн Георги Иванов
Членове:
проф. д-р Стефанка Георгиева
доц. д-р Димитрина Брънекова
доц. д-р Валентина Шарланова
Виолета Манева – рък. ФСО

По Т.6. Предложение за прехвърляне на преходни остатъци и приемане на
актуализирани план-сметки по научните проекти
Решение:
ФС на ПФ приема актуализираните план-сметки на научните проекти с
приложените към тях анекси и одобрява прехвърлянето на преходните остатъци от
финансовата 2018 към 2019 г.
По Т.7. Гласуване на творчески отпуск
Решение:
7.1. Факултетният съвет взема решение за този отпуск с явно гласуване.
7.2. Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 55, (2) от ЗВО, реши ас. др Гергана Бориславова Тодорова – Маркова да ползва 5 месеца за творческото си
развитие, като през този период не й се възлага учебна работа, считано от 01.04. до
01.09.2019 г.
По Т.8. Отчет за изпълнение на препоръка на НАОА от програмната
акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...: "Да
се публикува на уебсайта на университета или факултета информация за учебните
планове и учебни програми в професионалното направление"
Решение:
ФС на ПФ приема извършеното по препоръка №2 на НАОА при програмната
акредитация на 1.3.: "Да се публикува на уебсайта на университета или факултета
информация за учебните планове и учебни програми в професионалното
направление".
По Т.9. Текущи
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По Т.9. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р П. Петров, д. н.
Председател
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