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П Р О Т О К О Л
№ 35
Днес, 16 април 2019 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.
Т. 9. Актуализиране на учебен план на специалност от ОКС „Бакалавър“, проф.
напр. 1.2. се обединява с т. 15. Актуализация на преподавателския състав и на списъка на
избираемите дисциплини в учебните планове на всички специалности от ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, съобразно реалния учебен процес.
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 16.04.2019 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Разпределение на средствата за научни проекти от целевата субсидия на МОН за 2018
г.
Докладва: проф. дпн Г. Иванов
3. Избор на асистент за нуждите на ДИПКУ
Докладва: доц. д-р М. Тенева
4. Отчисляване на докторант с право на защита преди апробация
Докладва: доц. д-р М. Тенева
5. Утвърждаване състава на научни журита по обявени конкурси
Докладва: доц. д-р М. Тенева
6. Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторант
Докладва: доц. д-р М. Тенева
7. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на докторанти
Докладва: доц. д-р М. Тенева
8. Приемане на план-сметки на докторанти
Докладва: доц. д-р М. Тенева
9. Приемане на учебна програма, ОКС „Магистър“, проф. напр. 1.2.
Докладва: доц. д-р В. Петрова
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:
Оперативен документ
Име на документа:

Идентификация на документа:
4.2.3_OD_1.7_PF

Протокол / Препис-извлечение от протокол

Издание:
В сила от:
Редактиран:
Страница:

1
14.09.2011г.
2 от 6

10. Гласуване на творчески отпуск
Докладва: доц. д-р Х. Салджиев
11. Привличане на гост-преподаватели
Докладва: доц. д-р В. Петрова
12. Анализ на резултати от зимна сесия
Докладва: доц. д-р В. Петрова
13. Приемане на предложение към Издателския съвет
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
14. Актуализация на преподавателския състав и на списъка на избираемите дисциплини в
учебните планове на всички специалности от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“,
съобразно реалния учебен процес
Докладва: доц. д-р В. Петрова
15. Текущи
В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет за приходите към 16.04.2019 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета за приходите към 16.04.2019 г.
По Т.2. Разпределение на средствата за научни проекти от целевата субсидия
на МОН за 2018 г.
Решение:
Факултетният съвет при Педагогически факултет на основание чл. 10, ал. 2 от
Правила за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и
разходването на средствата, от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на
ТрУ дейност, предлага на Централната комисия при Тракийски университет да
утвърди класираните проекти и разпределението на целевата субсидия за научни
проекти 2019 г.

По Т.3. Избор на асистент за нуждите на ДИПКУ
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 1 на ПРАСТрУ и доклад
на председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира Вера
Илиева Тодорова за „асистент” по “Педагогическа и възрастова психология”, в
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
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1.2. Педагогика за нуждите на ДИПКУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на
съответна заповед за заемане на академичната длъжност „асистент”.

По Т.4. Отчисляване на докторант с право на защита преди апробация
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение на
катедра Педагогически и социални науки отчислява докторанта ас. Донка Динчева
Желева-Терзиева, 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
„Формиране
на
професионално-педагогическа
компетентност за спортноанимационна дейност“, с научни ръководители: доц. д-р
Веселина Георгиева Иванова и доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда и
предлага на Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на защита.
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 „доцент“ по „Специална педагогика (алтернативна
комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания)“.
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 „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 „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 в състав:
Външна квота:
Проф. д-р Сийка Георгиева Чавдарова-Костова, д.н. – СУ ,,Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Ирина Колева Колева, к.н. – СУ ,,Св. Климент Охридски“
Доц. д-р Милен Замфиров Замфиров, д.н. – СУ ,,Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Мария Стоянова Алексиева – Бургаски свободен университет
Вътрешна квота:
Проф. д-р Венетка Иванова Кацарска – ТрУ
Доц. д-р Генчо Василев Вълчев – ТрУ
Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. - ТрУ
Резервни членове:
Доц. д-р Николай Сашков Цанков – ЮЗУ ,,Неофит Рилски“
Доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда – ТрУ
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5.2. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент“ по Методика на обучението по информатика и
информационни технологии.
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 „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 „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 … в състав:
Вътрешна квота:
Проф. д-р Петър Динев Петров, д.н.
Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
Доц. д-р Румяна Илчева Неминска
Външна квота:
Проф. Наталия Христова Павлова - Тончева, д.н. – Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“
Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – Русенски университет „Ангел
Кънчев“
Доц. д-р Светлозар Стефанов Цанков – Русенски университет „Ангел Кънчев“
Резерва външен:
Доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – Софийски университет „Св. Климент
Охридски“
Доц. д-р Генчо Василев Вълчев – Тракийски университет, ПФ
По Т.6. Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторант
Решение:
На основание чл. 23, ал. 2 на ПРАСТрУ ФС на ПФ утвърждава
индивидуалния учебен план на докторанта Борислава Веселинова Петрова.
По Т.7. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на
докторанти
Решение:
ФС на ПФ приема прехвърлянето на неизразходваните средства за финансово
и материално осигуряване от план-сметките за финансовата 2018 г. към 2019 година
на докторантите Дарина Живкова Бонева, Рая Рачева Попова, Ангелина Ничева
Калинова, Мария Атанасова Бозукова.
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По Т.8. Приемане на план-сметки на докторанти
Решение:
ФС на ПФ на основание чл. 42, ал. 1 от ПРАСТрУ приема Годишните плансметки на докторантите Дарина Живкова Бонева, Рая Рачева Попова, Мария
Атанасова Бозукова, Ангелина Ничева Калинова и Борислава Веселинова Петрова и
ги предлага за утвърждаване от Ректора на ТрУ.
По Т.9. Приемане на учебна програма, ОКС „Магистър“, 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 на избираема дисциплина „Социално-педагогически и психологически
практики за работа с лица, лишени от свобода“ на специалност „Социална
педагогика (Пенитенциарна педагогика)“ в проф. направление 1.2. Педагогика, ОКС
„Магистър“.
По Т.10. Гласуване на творчески отпуск
Решение:
10.1. Факултетният съвет взема решение за този отпуск с явно гласуване.
10.2. Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 55, (2) от ЗВО, реши гл.
ас. д-р Петър Василев Вълков да ползва 10 месеца за творческото си развитие, като
през този период не му се възлага учебна работа, считано от 01.10.2019 г. до 31.07.2020
г. вкл.

По Т.11. Привличане на гост-преподаватели
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 Тодор Димитров Минев – ВТУ;
• Проф. д-р Минко Стоев Хаджийски – ВТУ;
• Проф. дпсн Теодора Стоева – СУ;
• Виолета Димитрова – специалист от практиката – ДГ №29 „Славейче“
• Галина Димитрова Господинова – специалист от практиката – ХЕИ;
• Дарин Петков – Директор на ДКТ – Стара Загора.

По Т.12. Анализ на резултати от зимна сесия
Решение:
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:
Оперативен документ
Име на документа:

Идентификация на документа:
4.2.3_OD_1.7_PF

Протокол / Препис-извлечение от протокол

Издание:
В сила от:
Редактиран:
Страница:

1
14.09.2011г.
6 от 6

ФС на ПФ приема отчета за анализ на зимната сесия на уч. 2018/2019 г.
По Т.13. Приемане на предложение към Издателския съвет
Решение:
Факултетният съвет на ПФ в съответствие с чл. 10 и чл. 15, ал. 2, 3 на
Правилата за дейността и управлението на издателство „Тракийски университет”
приема и предлага на Издателския съвет на ТрУ да включи в годишния издателски
план следните помагала за обучението на студенти в ПФ на ТрУ:
1. Компютърни тестове по „Човекът и природата 4. клас” от доц. д-р Николай
Такучев и доц. д-р Ваня Петрова;
2. Компютърни тестове по „Човекът и обществото 4. клас” от доц. д-р
Николай Такучев и доц. д-р Ваня Петрова.
По Т.14. Актуализация на преподавателския състав и на списъка на
избираемите дисциплини в учебните планове на всички специалности от ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, съобразно реалния учебен процес
Решение:
Във връзка с предстоящата акредитация на професионално направление 1.2.
Педагогика и изготвянето на доклада – самооценка ФС приема актуализирания
преподавателски състав и актуализирания списък на избираемите дисциплини,
съобразно реалния учебен процес в учебните планове на следните специалности от
ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:
• на специалност „Социална педагогика“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение в
проф. направление 1.2. Педагогика;
• на специалност „Социална педагогика“, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение в
проф. направление 1.2. Педагогика;
• на специалност НУП.ИКТ в НУ, ОКС „Магистър“, задочно обучение в проф.
направление 1.2. Педагогика.
По Т.15. Текущи
По т.15. 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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