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П Р О Т О К О Л  

№ 34 

 

  Днес, 06 март 2019 г. (сряда), 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: 19. Отсъстват: 3 (по уважителни причини). Налице е необходимият 

кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е редовно и може да 

взема решения. 

 Към дневния ред се добавят две нови точки: т.3. Приемане на учебна програма, 

ОКС „Бакалавър“, проф. напр. 1.2. и т.4. Удължаване на ОТД на преподавател.  

 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. Отчет за приходите към 06.03.2019 г. и одобрен прием за уч. 2019/2020 

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

2. Приемане на учебен план, ОКС „Бакалавър“, проф. напр. 1.3. 

     Докладва: доц. д-р В. Петрова 

3. Приемане на учебна програма, ОКС „Бакалавър“, проф. напр. 1.2. 

     Докладва: доц. д-р В. Петрова 

4. Удължаване на ОТД на преподавател 

     Докладва: доц. д-р В. Иванова 

5. Утвърждаване състава на научни журита по обявени конкурси  

     Докладва: доц. д-р М. Тенева 

6. Зачисляване на докторант в редовна форма на обучение 

     Докладва: доц. д-р М. Тенева 

7. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 19 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

  По Т.1. Отчет за приходите към 06.03.2019 г. и одобрен прием за уч. 2019/2020 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема отчета за приходите към 06.03.2019 г. и за одобрения прием 

за учебната 2019/2020 г. 
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По Т.2. Приемане на учебен план, ОКС „Бакалавър“, проф. напр. 1.3. 

  

Решение:  

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 47, ал. 1, 

т. 1 от Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ, чл. 72, ал. 1 и ал. 2 

от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ и по предложение на 

катедра ПНУП приема квалификационната характеристика и учебния план на 

специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен 

дизайн“, ОКС „Бакалавър“, в проф. направление 1.3. „Педагогика на обучението 

по…”. 

Учебният план и квалификационната характеристика да бъдат внесени за 

утвърждаване в АС на ТрУ. 
 

 

  По Т.3. Приемане на учебна програма, ОКС „Бакалавър“, проф. напр. 1.2. 

 

Решение:  

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 72, ал. 4 

от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема учебната 

програма „Спортни игри в НУВ“ на следните специалности в проф. направление 1.2. 

„Педагогика”: 

ОКС „Бакалавър“:  

- ПНУП– редовно и задочно обучение; 

- НУПЧЕ – редовно обучение. 
 

  

По Т.4. Удължаване на ОТД на преподавател 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема и предлага на АС на ТрУ удължаване на основния трудов 

договор на проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиева с една година, считано от 

24.05.2019 г., в съответствие с чл. 328, ал.1, т.10 от КТ, параграф 11 от преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за висше образование и чл. 53 от ПУДУ на ТрУ. 

 

 

По Т.5. Утвърждаване състава на научни журита по обявени конкурси 

 

5.1. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност „професор“               

 

Решение:  

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4. (1), 

(2), (3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5),  чл. 87 и чл. 88 на ПРАСТрУ и 

предложение на катедра „Педагогически и социални науки“, утвърждава и предлага 

на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор” по „Теория на възпитанието и 
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дидактика“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика в състав: 

• Външна квота: 

Проф. д-р Бончо Вълков Господинов – СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

Проф. дпн Вася Крумова Делибалтова – СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

Проф. дпн Сийка Георгиева Чавдарова-Костова – СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

Проф. дпн Яна Динкова Мерджанова – СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

Доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

• Вътрешна квота: 

Проф. дпн Георги Петков Иванов – ТрУ 

Доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда – ТрУ 

• Резервни членове: 

Проф. Елеонора Михайлова Милева, д. н. – НСА ,,Васил Левски“  

Доц. д-р Румяна Илчева Неминска – ТрУ  

 

 

5.2. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност „доцент“              

 

Решение:  

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2), 

(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на 

катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, утвърждава и предлага 

на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения 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 в 

състав: 

 Вътрешна квота: 

Проф. Георги Петков Иванов, дн 

Проф. Веселин Тотев Видев, дмн 

Доц. д-р Румяна Илчева Неминска 

 Външна квота: 

Проф. Наталия Христова Павлова (Тончева), д.н. - Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ 

Проф. Елеонора Михайлова Милева, д.н. – НСА „В. Левски“ 

Доц. д-р Илиана Петкова – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. д-р Юлия Георгиева Дончева – Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

  

 Резервни членове: 

Проф. д-р Наталия Иванова Витанова – Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ 

Доц. д-р Иванка Николаева Шивачева – Пинеда 
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 По Т.6. Зачисляване на докторант в редовна форма на обучение 

 

Решение:  

• Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН зачислява в редовна 

форма на докторантура Борислава Веселинова Петрова по научна специалност 

„Специална педагогика“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на дисертацията е  

„Логоритмични технологии и ритъм терапия за развитие на комуникативни 

компетентности на деца в мултикултурна образователна среда.“ 

• ФС избира за научен ръководител доц. д-р Генчо Василев Вълчев от ПФ-ТрУ и 

научен консултант доц. д-р Милена Ивова Илиева от ДИПКУ-ТРУ.  

• ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

редовна форма на докторантура.  

• Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

  

  

По Т.7. Текущи 

 

По Т.7. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

    

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

    Протоколист               Председател    


