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П Р О Т О К О Л
№ 36
Днес, 07 май 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 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.
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 07.05.2019 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Избор на докторант, отчислен с право на защита, на длъжност „асистент“ със срок от
две години
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
3. Утвърждаване състава на научно жури за защита на дисертационен труд
Докладва: доц. д-р М. Тенева
4. Текущи
В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет за приходите към 07.05.2019 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета за приходите към 07.05.2019 г.
По Т.2. Избор на докторант, отчислен с право на защита, на длъжност
„асистент“ със срок от две години
Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с чл. 64 (5) на ПРАСТрУ, избира да бъде назначен
докторантът, отчислен с право на защита, Донка Динчева Желева – Терзиева за
заемане на академична длъжност „асистент“ по „Теория и методика на физическото
възпитание, спортната тренировка (включително Методика на ЛФК)“ за срок от две
години, считано от 11.05.2019 г.
ФС предлага на Ректора издаване на съответната заповед.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org
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По Т.3. Утвърждаване състава на научно жури за защита на дисертационен
труд
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 49, ал. 1 от ПРАСТрУ,
утвърждава научно жури в състав:
Вътрешна квота:
проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н., 1.2. Педагогика, ТрУ
доц. д-р Ваня Атанасова Иванова, 1.2. Педагогика, ТрУ
Външна квота:
проф. д-р Петър Диков Петров, 1.2. Педагогика, СУ
доц. д-р Николай Сашков Цанков, 1.2. Педагогика, ЮЗУ
доц. д-р Силвия Илиева Цветанска, 1.2. Педагогика, СУ
Резерви:
доц. д-р Румяна Илчева Неминска, 1.2. Педагогика, ТрУ
доц. д-р Даниела Петкова Ангелова-Ганчева, 1.3. Педагогика на обучението по …
(география), СУ-ДИУУ
за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Развиване на
картографската грамотност на студенти от педагогически специалности” на ас.
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“ и предлага на Ректора издаване на заповед за
назначаване състава на научното жури.
По Т.4. Текущи
По Т.4. 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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