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П Р О Т О К О Л  

№ 17 

 
  Днес, 03 юли  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 четирима 

члена. Присъстват: 18.  Отсъстват: 3 (по уважителни причини).  

Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е 

редовно и може да взема решения.   

Проф. Петров представи пред членовете на ФС гостите от Турция по програма Еразъм 

Мехмет Каракаш – Декан на Педагогически факултет, Артвин, Турция и съпругата му Билге 

Каракаш – преподавател по литература в същия факултет.  

Няма постъпили 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 за хода на процедурата по акредитация на 1.3., прием за учебната 2017/2018 и 

изпълнение на приходи и разходи за полугодието 

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

2. Обсъждане на критерии на НАОА за институционална и програмни акредитации 

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

3. Предложение за гост–преподаватели         

         Докладва: доц. д-р В. Петрова 

4. Избор на гост-преподавател на половин щат 

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

5. Избор на академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна 

образователна среда) за нуждите на ДИПКУ        

         Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

6. Утвърждаване състава на научно жури за придобиване на НС „доктор на науките“ 

         Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

7. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка  

          Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

8. Текущи 

        

 В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

 По Т.1. Информация за хода на процедурата по акредитация на 1.3., прием за учебната 

2017/2018 и изпълнение на приходи и разходи за полугодието 

 Проф. Петров представи таблично информацията, относно броя на кандидатстудентите с 

първо желание специалности в ПФ, и направи сравнение с предходната година. Данните показват 

достатъчен брой кандидати. 
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Специалност С първо желание към 29.06.2017 С първо желание към 03.07.2016г. 

Социална педагогика, 

редовно 

4 4 

Социална педагогика, 

задочно 

13 19 

ПНУП, редовно 63 58 

ПНУП, задочно 186 188 

Специална педагогика, 

редовно 

8 10 

Специална педагогика, 

задочно 

7 - 

НУПЧЕ, редовно 14 24 

ПОИТ, редовно 5 3 

Общ брой 300 306 

 

                                                              План                       Изпълнение 

Собствени приходи                         364 х. лв.  370 х. лв. (+10 х. лв. за довнасяне) 

Разходи                                           700 х. лв.              670 х. лв. 

 

• Проф. Петров обясни, че предстои да се довнесат още 10 хил. лв. такса. Движим се много 

добре спрямо прогнозата. Голяма част от разходите са направени за изплащане на възнаграждения 

на базови учители и СДК-та. В следващите месеци този разход предстои да отпадне. 

 

• Проф. Петров съобщи, че докладът-самооценка за програмна акредитация на 1.3. е 

депозиран в НАОА, изказа благодарност към всички, работили върху него. Предстои работа по 

следващия доклад за САНК. 

 

Проф. Г. Иванов отчете като правилно ранното започване на работа по доклада за САНК, тъй 

като има нови критерии, които досега не са присъствали. 
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Решение: 

ФС на ПФ приема информацията за хода на процедурата по акредитация на 1.3., 

информацията за приема за учебната 2017/2018 и отчета за собствените приходи и разходи за 

полугодието.  

 

 По Т.2.  Обсъждане на критерии на НАОА за институционална и програмни 

акредитации  

 

Решение: 

 ФС на ПФ приема да се актуализира съставът на вътрешните одитори, както и на 

Учебната комисия, да се организират ежегодни обучения на членовете на Комисията по 

управление на качеството и да се оптимизира системата от стимули за академичния и 

административния състав в зависимост от степента на поддържане на качеството на 

обучението. 

                         

  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 гост-

преподаватели за учебната 2017/2018 година: 

• Проф. д-р Христо Макаков 

• Проф. дспн Иван Димитров 

• Проф. дпн Стойко Иванов 

• Проф. д-р Цонка Каснакова 

• Проф. д-р Венета Кацарска 

• Доц. д-р Ганчо Ганчев 

• Доц. д-р Ася Велева 

• Доц. д-р Мария Спасова 

• Гл.ас. Мариана Богданова 

• Гл. ас. Донка Кирилова 

• Д-р Теодора Георгиева Илиева – СБЕ 

• Мартин Динков Ранчев 

• Петър Атанасов Петров  

• Дарина Муртева 

• Кирил Котчет Тенев - Анатомия и физиология на органите на слуха и речта 

• Галина Иванова Колева – НУ „Д. Благоев“ 

• Галина Михайлова Добрева – ДГ 29 „Славейче“ 

• Даниела Тончева Димитрова – 2 ОУ „П. Р. Славейков“ 

• Елена Иванова Стоева – ГПЧЕ 

• Екатерина Бояджиева – ГПЧЕ–Философски дисциплини – упражнения 

• Дарин Петков 

 

 

 

 

 

../Учебна%20дейност%20with%20Watermark/www.unisz-iso.org


 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: 4 от 5 

 

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

  

 По Т.4. Избор на гост-преподавател на половин щат  

  

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 гост-

преподавател по дисциплините „Предучилищна педагогика“ и „Семейна педагогика“ на ½ 

щатна бройка доц. д-р Виолета Илиева Станчева – Кърцелянска за учебната 2017/2018 година, 

считано от 23.10.2017 г. 

  

 

 По Т.5. Избор на академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и 

дидактика (мултикултурна образователна среда) за нуждите на ДИПКУ 

 

Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а (2) на ЗРАСРБ, чл. 85 (1 и 2) и чл. 94 

на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира ас. д-р Милена Ивова Илиева за 

„доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда), 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” в ДИПКУ на ТрУ. 

 

 

 По Т.6. Утвърждаване състава на научно жури за придобиване на НС „доктор на 

науките“ 

 

Решение: 

 Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 59, ал. 4 на 

ПРАСТрУ и предложение на катедра „Педагогически и социални науки”, приема готовността 

за защита на дисертационния труд на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева пред научно жури 

за придобиване на научна степен „доктор на науките” към катедра „Педагогически и 

социални науки“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, научна специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“, на 

тема „Динамика в развитието на социалния интересна лица, лишени от свобода в 

образователна среда в места за изпълнение на наказания” и предлага на Ректора на ТрУ 

издаване на заповед за назначаване на научно жури в състав: 

Членове:  Вътрешна квота: 

1. Доц. д-р Нели Илиева Бояджиева, ТрУ, ПФ 

  2. Проф. дпн Георги Петков Иванов, ТрУ, ПФ 

  3. Доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова, ТрУ, ПФ  

Външна квота: 

  1. Проф. дпн Стойко Ванчев Иванов, СУ      

  2. Проф. д-р Тодор Димитров Минев, ВТУ  

  3. Проф. д-р Минко Стоев Хаджийски, ВТУ 

  4. Проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова, СУ 

 

Резерва: доц. д-р Елена Виталиевна Лавренцова, ПФ, ТрУ 

  проф. дпн Любен Николов Десев, пенсионер, София 
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 По Т.7. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 10, ал. 3 и 4 на 

ПРАС на ТрУ и протоколи на катедра „ПСН” (№8 от 12.06.2017 и №9 от 21.06.2017 г.) 

зачислява ас. Катя Стефанова Кичукова в докторантура на самостоятелна подготовка по 

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на дисертацията 

е „Продължаващо обучение на медицински лаборанти”.  

ФС избира за научни ръководители доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова и доц.  

д-р Таня Гочева Танева. 

ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на ас. Катя Стефанова 

Кичукова 

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляване на ас. Катя 

Стефанова Кичукова в докторантура на самостоятелна подготовка със срок на обучение до 3 

години. 

Докторантурата е без финансови ангажименти от страна на ПФ.  

 Разходите по обучението и защитата на дисертационния труд ще са за сметка на 

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора. 

 

 

 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, дн 

    Протоколист               Председател    
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