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П Р О Т О К О Л  

№ 38 

 

  Днес, 17 юли 2019 г. (сряда), от 11.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира с 1. 

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. 

  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 и информация за приема за уч. 2019/2020 г. към 17.07.2019 г. 

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

2. Избор на академична длъжност „доцент“ по „Специална педагогика 

(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество 

увреждания)“ 

     Докладва: доц. д-р М. Тенева 

3. Избор на академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по 

информатика и информационни технологии“ 

     Докладва: доц. д-р М. Тенева 

4. Решение за преминаване на академична длъжност "гл. асистент" по параграф 2 

(2) и (3) от ПРАСТрУ 

     Докладва: доц. д-р М. Тенева 

5. Приемане на атестационни листи и отчети на докторанти 

     Докладва: доц. д-р Ел. Лавренцова 

6. Отчисляване на докторант с право на защита 

     Докладва: доц. д-р М. Тенева 

7. Избор на хоноруван преподавател 

     Докладва: доц. д-р В. Петрова 

8. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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 По Т.1. Отчет за приходите и информация за приема за уч. 2019/2020 г. към 

17.07.2019 г.  

 

Решение:  

ФС на ПФ приема отчета за приходите и информация за приема за уч. 

2019/2020 г. към 17.07.2019 г.  
 

 

По Т.2. Избор на академична длъжност „доцент“ по „Специална педагогика 

(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество 

увреждания)“ 

             

 Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а, ал. 1 и 2 на ЗРАСРБ, чл. 82, 

ал. 1, 2 и 3 на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира ас. д-р Дияна 

Паскалева Георгиева за „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 и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за 

заемане на академичната длъжност „доцент”. 

 

 

По Т.3. Избор на академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението 

по информатика и информационни технологии“ 

 

 Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а, ал. 1 и 2 на ЗРАСРБ, чл. 82, 

ал. 1, 2 и 3 на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира гл. ас. д-р 

Габриела Георгиева Кирякова за „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... и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за заемане на 

академичната длъжност „доцент”. 

 

 

По Т.4. Решение за преминаване на академична длъжност "гл. асистент" по 

параграф 2 (2) и (3) от ПРАСТрУ 

 

Решение:  

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 15 (3) на ЗРАСРБ, чл. 68, и §2 (2) 

на ПРАСТрУ и предложение на комисията за проверка и оценка на представените 

документи и материали, взема решение за преминаването на гл. ас. д-р Митко 

Димитров Шошев на академична длъжност „главен асистент“ по „Специална 

психология“ в ПФ на ТрУ от МФ на ТрУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на 

съответна заповед за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в ПФ на 

ТрУ. 

 

 



 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  -  СТАРА ЗАГОРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Издание: 1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

Идентификация на документа: 

4.2.3_OD_1.7_PF 
В сила от: 14.09.2011г. 

Редактиран:  

Име на документа: 

Протокол / Препис-извлечение от протокол 
Страница: 3 от 4 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org 

  

По Т.5. Приемане на атестационни листи и отчети на докторанти 

 

Решение:  

ФС на ПФ, на основание чл. 25, ал. 1, ал. 2., ал. 3, ал. 7 от ПРАСТрУ, приема 

отчетите за извършените дейности по индивидуалния план и атестационните листи 

на докторантите: 

•  Дарина Живкова Бонева, докторант в задочна форма по научна специалност 

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

професионално направление 1.2. Педагогика с научен ръководител доц. д-р Генчо 

Вълчев; 

• Рая Рачева Попова, докторант в редовна форма по научна специалност 

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

професионално направление 1.2. Педагогика с научен ръководител доц. д-р Генчо 

Вълчев; 

• Ангелина Ничева Калинова, докторант в редовна форма по научна 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с научни 

ръководители доц. д-р Мария Тенева и доц. д-р Румяна Неминска; 

• Мария Атанасова Бозукова, докторант в редовна форма по научна 

специалност „Методика на обучението по математика“, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Методика на 

обучението по… с научен ръководител проф. д-р Петър Петров, д.н.; 

• Йоанна Петкова Димитрова, докторант в самостоятелна форма на обучение по 

научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с 

научен ръководител проф. д-р Петър Петров, д.н.; 

• ас. Катя Стефанова Кичукова, докторант в самостоятелна форма на обучение 

по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с 

научени ръководители доц. д-р Валентина Шарланова и доц. д-р Таня Танева; 

• Ивелина Венциславова Ангелова, докторант в самостоятелна форма на 

обучение по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика с научени ръководители проф. д-р Таня Борисова, д.н. и доц. д-р Елена 

Лавренцова. 

 

 

По Т.6. Отчисляване на докторант с право на защита 

 

Решение:  

Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение 

на катедра „Педагогически и социални науки“, отчислява докторанта Йоанна 

Петкова Димитрова, 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 „Модели за формиране на 

математическо мислене у децата от предучилищна възраст чрез въображението и 

изследване на собствения си свят“, с научен ръководител проф. д-р Петър Динев 
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Петров, д.н. и предлага на Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на 

защита. 

 

 

По Т.7. Избор на хоноруван преподавател 

 

Решение:  

Факултетният съвет на Педагогически факултет избира Диана Вескова 

Петкова за хоноруван преподавател по „Теория на възпитанието и дидактика 

(Методика на музикалното възпитание в ДГ и НУ)“ в област на висшето образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

 

По Т.8. Текущи 

 

По Т.8. решения не бяха взети. 

  

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

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

    Протоколист               Председател    


