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ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес, 27 февруари 2017 г. (понеделник), от 13.00 часа в Заседателната зала на
Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 21. Отсъстват: 4
(по уважителни причини). Доц. д-р Р. Неминска е в болнични, поради което съставът на Факултетния
съвет се редуцира от 25 на 24 члена.
Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е
редовно и може да взема решения.
Проф. Петров съобщи, че от Дневния ред отпада т. 10. Обявяване на конкурс за асистент по
МОБЕЛ, за което има депозиран доклад от проф. дфн А. Колева – ръководител катедра ЕОИТ в
Деканата на ПФ.
Няма постъпили други мнения и предложения.
Проф. П. Петров прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет за отпаднали студенти за семестъра и за изпълнение на собствени приходи в ПФ към
27.02.17 г.
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
2. Приемане на учебни програми
Докладва: доц. д-р Ваня Петрова
3. Предложение за гост – преподаватели
Докладва: доц. д-р Ваня Петрова
4. Гласуване средствата за финансово и материално осигуряване на докторанти в редовна и задочна
форма на обучение в ПФ за 2017 година
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
5. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на докторанти
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. Приемане съставите на Организационен комитет и Научен комитет за „12 Балкански конгрес“
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
8. Приемане състава на научно жури по обявен конкурс за „доцент“ за нуждите на ДИПКУ
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
9. Гласуване на молба за прекъсване на обучението в докторантура
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
10. Обявяване на конкурс за асистент по МОБЕЛ
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
11. Текущи

В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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По Т. 1. Отчет за отпаднали студенти за семестъра и за изпълнение на собствени
приходи в ПФ към 27.02.17 г.
Проф. Петров направи кратко изложение на Отчета: информация от ПФ за отпадналите
студенти ще бъде подадена в Министерството към 01.03.2017. Стандарт 6 от Критериите за САНК
на НАОА е насочен именно към създаване на приобщаваща среда за студентите. Лош показател е,
ако има голям брой отпаднали. В ПФ отпадналите студентите намаляват. До момента 9/10 от
капацитета е изпълнен. Стремежът е да бъдат изпълнени 99% от капацитета.
Проф. Петров разгледа сегашното положение и направи бъдеща прогноза:
Отчет за отпаднали студенти (28) за зимен семестър на уч.16/17:
- Прекъснали 20, от които 4 с незаверен семестър и 16 по семейни и финансови причини;
- Напуснали: 8 по собствено желание.
Отстранени са 9 студенти поради изтичане на пет годишен срок.

Табл. Приходи за ПФ от бърза и бавна стъпка

2017

2018

2019

2020

Общо

Бърза
стъпка с 50

18 х. лв.

67

84

84

253

Бавна
стъпка с 20

7

31

55

79

172

11

36

29

5

81

Разлика

При бавната стъпка се губи в първите 4 години 32% от приходите при бърза стъпка.
Смятано е върху база 12000.50=60000, т.е. е минималното (без 1,25).
Проф. Петров обясни, че са подадени документи за увеличаване на капацитета и, ако ни
отпуснат още 150 бройки (50 бакалаври и 100 магистри), още наесен можем да ги реализираме.
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Вървим с бързи стъпки към акредитация на 1.3. ПОИТ. Към 30.06.2017 трябва да депозираме
доклада в НАОА.
Преструктурирани са учебните планове на някои магистърски програми от 3 в 4семестриални. От тази мярка очакваме сериозни приходи.
Решение:

ФС на ПФ приема отчета за отпадналите студенти през зимния семестър на уч.16/17,
както и отчета за изпълнение на собствените приходи в ПФ към 27.02.2017 г.
По Т.2. Приемане на учебни програми
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл.72, ал. 4 от
Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема учебни програми за
специалност „Социална педагогика” ОКС „Бакалавър”, професионално направление 1.2.
„Педагогика”, както следва:
Доц. д-р Иванка Шивачева:
1. Андрагогия;
2. Теория на възпитанието;
3. Социално – педагогически дейности в училищна среда.
Гл. ас. д-р Петър Вълков:
1. Методи на научноизследователската работа – на англ. език.
По Т.3. Предложение за гост – преподаватели

Решение:
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, ФС на ПФ привлича за гостпреподаватели за учебната 2016/2017 година:
1. проф. д-р Венетка Иванова Кацарска;
2. доц. д-р Ася Велева за учебната дисциплина „Творчество в игровото взаимодействие“,
ПНУП, ОКС „Магистър“.
По Т.4. Гласуване средствата за финансово и материално осигуряване на докторанти в

редовна и задочна форма на обучение в ПФ за 2017 година
Решение:
ФС на ПФ на основание чл. 40 (1) от ПРАСТрУ определя средствата за финансово и
материално осигуряване в редовна и задочна докторантура да са в размер както следва:
• за докторанти, задочна форма на обучение - 150 лв. годишно
• за докторанти, редовна форма на обучение - 300 лв. годишно
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По Т.5. 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 2016 г. към 2017 година на
докторантите Елена Буюклиева и Дарина Бонева
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 2016 към
2017 г.
По Т.7. Приемане съставите на Организационен комитет и Научен комитет за „12

Балкански конгрес“
Решение:
ФС на ПФ избира:
1. Организационен комитет в състав:
проф. д-р Петър Петров, дн
проф. д-р Таня Борисова
доц. д-р Ваня Петрова
проф. дпн Георги Иванов
доц. д-р Валентина Шарланова
доц. д-р Христо Салджиев
доц. д-р Ани Златева
ас. д-р Мария Темникова
ас. д-р Златка Желязкова
2. Научен комитет в състав:
проф. дфн Антонина Колева Ценкова
проф. д-р Жанета Стойкова Добрева
доц. д-р Елена Виталиевна Лавренцова
доц. д-р Мария Тенева
доц. д-р Генчо Василев Вълчев
доц. д-р Веселина Иванова
доц. д-р Иванка Шивачева
ас. Десислава Сидерова
гл. ас. д-р Петър Вълков
ас. д-р Анна Любомирова Арнаудова
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По Т.8. Приемане състава на научно жури по обявен конкурс за „доцент“ за нуждите на

ДИПКУ
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4. (1), (2), (3) и (4)
на ЗРАСРБ; чл. 2. (1), (2), (3), (4) и чл. 82. (1) и (2) на ПРАСТрУ и предложение на катедра
„Природоматематически дисциплини и технологии” към ДИПКУ – ТрУ, утвърждава и
предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения конкурс за
заемане на академична длъжност „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика
(мултикултурна образователна среда), в област на висше образование 1. Педагогически науки,
Професионално направление 1.2. Педагогика в състав:
1. проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова, СУ
2. доц. д-р Елена Грозева Желева, МУ Варна, филиал Сливен
3. доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ
4. доц. д-р Николай Сашов Цанков, ЮЗУ
5. проф. д-р Тиха Атанасова Делчева, ПФ – ТрУ
6. доц. д-р Стефка Иванова Динчийска, ДИПКУ - ТрУ
7. проф. дпн Георги Петков Иванов, ПФ – ТрУ
Резерви:
1. доц. д-р Илияна Огнянова Петкова, СУ
2. доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова, ПФ – ТрУ
По Т.9. Гласуване на молба за прекъсване на обучението в докторантура
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 30, ал. 1 и ал. 2 на ПРАС на ТрУ, приема
да се прекъсне обучението в докторантура поради здравословни причини със срок от 1
календарна година на Анелия Стефанова Калчева, докторант в задочна форма на обучение
към катедра „Педагогически и социални науки”, считано от 07.02.2017г., и предлага на
Ректора на ТрУ издаване на заповед.

По Т.10. Текущи
По т. 10. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р П. Петров, дн
Председател
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