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ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес, 12 юни 2017 г. (понеделник), от 13.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира с трима члена.
Присъстват: 20. 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. Петров предложи нови точки към дневния ред на ФС: 1. Информация относно
изпълнение на бюджета от м. януари до м. юни 2017 г. вкл.; 6. Приемане на такса за обучение на
докторанти на самостоятелна подготовка; 8. Информация за новите условия за преподавателска
мобилност по програма Еразъм +.
Няма постъпили други мнения и предложения.
Проф. д-р Петър Петров прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Информация относно изпълнение на бюджета от м. януари до м. юни 2017 г. вкл.
Докладва: проф. д-р П. Петров, дн
2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 1.3.
„Педагогика на обучението по…“ в ПФ на ТрУ
Докладва: проф. д-р П. Петров, дн
3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет от предходната
процедура
Докладва: проф. д-р П. Петров, дн
4. Утвърждаване на актуализации на учебни планове на СДК-та и приемане на такси
Докладва: проф. д-р Т. Борисова
5. Приемане на атестационни листи и отчети на докторанти
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
6. Приемане на такса за обучение на докторанти на самостоятелна подготовка
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
7. Предложение за награждаване на студенти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
8. Информация за новите условия за преподавателска мобилност по програма Еразъм +
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
9. Текущи
В резултат на гласуването с 20 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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По Т.1. Информация относно изпълнение на бюджета от м. януари до м. юни 2017 г.
вкл.
План
Изпълнение
Собствени приходи
364
378
Разходи
700
620
Проф. Петров направи кратък коментар на плана и изпълнението на бюджета и му даде
добра оценка.

от

Решение:
ФС на
м.

ПФ приема
януари

информацията
до
м.

относно
юни

изпълнение
2017

на
г.

бюджета
вкл.

По Т.2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално
направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в ПФ на ТрУ
Решение:
ФС на ПФ приема доклада-самооценка за програмна акредитация на професионално
направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“ в ПФ на ТрУ и го предлага за
утвърждаване от АС на ТрУ.

По Т.3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет
от предходната процедура
Решение:
ФС на ПФ приема доклада за изпълнение на препоръките на
Акредитационния съвет от предходната процедура и го предлага на АС за утвърждаване.
По Т.4. Утвърждаване на актуализации на учебни планове на СДК-та и приемане на
такси
Проекторешение:
Във връзка с Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална
квалификация „учител“ и с Наредба №12 /01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически кадри, ФС на ПФ реши:
• Променя таксите за едногодишни СДК, както следва:
• СДК „Учител“ – 1280 лв.
• СДК „ Начален учител“ , СДК „ Детски учител“, СДК „Учител по изобразително изкуство“,
СДК „Учител ИКТ“ – 980 лв.
• СДК „Ресурсен учител“ – 990 лв.
• СДК „ Учител по английски език“ – 1000 лв.
• На основание чл. 35,36 и 37 от Наредба №12 /01.09.2016 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически кадри, въвежда такса за организиране
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и провеждане на текуща и стажантска практика за участници в СДК, които не са действащи учители
в размер на 300 лв.
Всички такси влизат в сила от 01.09.2017 г.
• Приема актуализирания план на СДК „Учител по английски език“
ФС на ПФ предлага учебният план и таксите на СДК да бъдат утвърдени от АС на
ТрУ.
По Т.5. Приемане на атестационни листи и отчети на докторанти
Решение:
ФС на ПФ на основание чл. 24, ал. 1, ал. 2., ал. 3, ал. 4 от ПРАСТрУ приема отчетите за
извършените дейности по индивидуалния план и атестира докторантите:
• Дарина Живкова Бонева, докторант в задочна форма на обучение 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;
• Галина Димитрова Господинова, докторант в задочна форма на обучение по научна
специалност „Специална педагогика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика с научен ръководител проф. д-р Дора Левтерова;
• ас. Мима Дочева Трифонова, докторант в задочна 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 Марияна Стефанова.
По Т.6. Приемане на такса за обучение на докторанти на самостоятелна подготовка
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет в съответствие с чл. 34, ал. 6 от
Правилника за развитие на академичния състав в ТрУ приема годишната такса от 1800 лв. за
обучение на докторант на самостоятелна подготовка извън академичния състав на
Университета и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
По Т.7. Предложение за награждаване на студенти
Решение:
ФС на ПФ приема предложението за награждаване на студенти от ПФ.
По Т.8. Информация за новите условия за преподавателска мобилност по програма
Еразъм +
По т.8. решения не бяха взети.
По Т. 9 Текущи
По т.9. 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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