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П Р О Т О К О Л  

№ 19 

 

 
  Днес, 17 октомври  2017 г. (вторник), от 13.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия 

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

Присъстват: 20.  Отсъстват: 3 (по уважителни причини).  

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

редовно и може да взема решения.   

Към дневния ред на ФС се предлага нова т. 12. Приемане на нова учебна програма. 

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 и оценка за проведения XII МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС 

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

2. Информация за прием и финанси 

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

3. Приемане на предложения за Издателския план на университетско издателство 

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

4. Промяна в процедурата по провеждане на държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, 

специалности ПНУП и НУПЧЕ 

        Докладва: доц. д-р В. Петрова 

5.  Приемане на нов учебен план на ОКС „Магистър“ 

        Докладва: доц. д-р В. Петрова 

6. Актуализиране на учебни планове за ОКС „Магистър“ 

        Докладва: доц. д-р В. Петрова 

7. Актуализиране на договорите с базите за провеждане на учебна практика 

        Докладва: доц. д-р В. Петрова 

8. Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели 

        Докладва: доц. д-р В. Петрова 

9. Назначаване на гост-преподавател 

        Докладва: доц. д-р В. Петрова 

10. Актуализиране на учебни планове на СДК-та 

        Докладва: проф. д-р Т. Борисова,д.н. 

11. Избор на асистент по обявен конкурс        

         Докладва: доц. д-р М. Тенева 

12. Приемане на нова учебна програма 

        Докладва: доц. д-р В. Петрова 

13. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 20 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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По Т.1. Информация и оценка за проведения XII МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ 

КОНГРЕС 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема информацията и оценката за проведения XII МЕЖДУНАРОДЕН  

БАЛКАНСКИ КОНГРЕС. 

 

 

По Т.2.  Информация за прием и финанси  

 

Решение: 

 ФС на ПФ приема информацията за отчета на приема и финансите в ПФ. 

                    

      

  По Т.3. Приемане на предложения за Издателския план на университетско издателство 

 

Точката се отлага за следващ ФС. 

 

 

По Т.4. Промяна в процедурата по провеждане на държавен изпит за ОКС 

„Бакалавър“, специалности ПНУП и НУПЧЕ 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема следната промяна в процедурата за полагане на държавен устен 

теоретичен изпит и оформяне на оценките за специалности ПНУП и НУПЧЕ – ОКС 

„Бакалавър“: 

- Държавният устен теоретичен изпит за специалности ПНУП и НУПЧЕ – ОКС 

„Бакалавър“ се провежда по време на конферирането със студента на държавния 

практически изпит. 

- Държавният устен теоретичен изпит включва въпроси от утвърдения конспект за 

държавен устен теоретичен изпит, по които студентът взема отношение в контекста на 

изнесената практическа форма. 

- Оценката на държавния устен теоретичен изпит за специалност НУПЧЕ се оформя от 

комисия, в чийто състав влизат академичните преподаватели от комисията за държавен 

практически изпит в началното училище. 

- Оценката на държавния устен теоретичен изпит за специалност ПНУП се оформя от 

комисия, в чийто състав влизат академичните преподаватели от комисията за държавен 

практически изпит в началното училище и академичните преподаватели от комисията за 

държавен практически изпит в детската градина. 

- Ръководителят на катедра ПНУП организира и контролира съставянето на комисии и 

издаването на необходимите заповеди за провеждане на държавните изпити. 

- Учебният план и реквизитите на издаваните дипломи за двете специалности остават 

непроменени. 
 

 

 По Т.5. Приемане на нов учебен план на ОКС „Магистър“ 

  

Решение: 
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ФС на ПФ на основание чл. 47, ал. 1 т.2 от Правилника за устройство, дейност и 

управление на ТрУ и по предложение на катедра „ПСН“ приема направеното предложение за 

нов учебен план на специалност Специална педагогика, модул Логопедия  - 4-семестриална 

форма – ОКС „Магистър”, професионално направление 1.2. „Педагогика”.  

Учебният план да бъде внесен за утвърждаване в АС на ТрУ. 
 

 

 По Т.6. Актуализиране на учебни планове за ОКС „Магистър“ 
 

Решения: 

1. ФС на ПФ на основание чл. 47, ал. 1 т.2 от Правилника за устройство, дейност и 

управление на ТрУ и по предложение на катедри “ПСН“, „ПНУП“ и „ЕОИТ“ приема 

направените предложения за актуализация на учебните планове на специалности „НУП. 

ИКТ”, „ПНУП“ – 2-, 3- и 4-семестриални и „Специална педагогика, модул Логопедия“ – 3-

семестриална форма,ОКС „Магистър”, професионално направление 1.2. „Педагогика“ и 

предлага за утвърждаване в Академичния съвет на ТрУ. 
 

2. ФС на ПФ приема при разглеждане в катедрените съвети на промените в учебните 

планове същите да се съгласуват с водещите задължителните дисциплини в тях. 

 

 

 По Т.7. Актуализиране на договорите с базите за провеждане на учебна практика 

 

Решение: 

ФС на ПФ актуализира договорите с базите за практическа подготовка на студентите в 

съответствие с ПМС № 289/07.11.2016, Наредба № 12/01.09.2016 и в частта за заплащане на 

базовите специалисти и учителите - наставници за час от 3,00 % на 2,50 % от минималната 

работна заплата.  

 

 

По Т. 8. Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели 

 

Решение: 

ФС на Педагогическия факултет, в съответствие с чл. 73, ал. 2 от ПРАСТрУ, приема да 

се обявят конкурси за хонорувани преподаватели за провеждане на текуща практика по 

дисциплините „Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1.-4. клас” – 

15 часа и „Педагогика на конструктивно-техническата и битова дейност“ – 15 часа за ОКС 

„Бакалавър“ – специалности ПНУП и НУПЧЕ със срок от 2 седмици от публикуването на 

обявата на страницата в Интернет и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

 

По Т. 9. Назначаване на гост-преподавател 

 

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 на ½ щатна бройка проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева за учебната 

2017/2018 година, считано от 28.11.2017 г. за срок от 1 година. 
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По Т. 10. Актуализиране на учебни планове на СДК-та 

 

10.1. Решение: 

ФС на ПФ, на основание чл. 17, ал.2, т.8 от ПУДУ на ПФ, приема актуализацията на 

учебните планове на СДК Учител, Начален учител, Детски учител и Учител по англ. език. 

  

 

10.2. Решение: 

На основание чл. 25, ал.8, т.12 от Правилника на ТрУ ФС на ПФ приема таксата за 

участие в краткосрочен курс за придобиване на кредити за един учител да бъде повишена от 

25 на 30 лв. на ден при минимален брой 15 участници в курса. Таксата да бъде внесена за 

утвърждаване от АС. 

 

 

По Т.11. Избор на асистент по обявен конкурс 

 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 14 на ПРАСТрУ и доклад на 

председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира Петър Атанасов 

Петров за „асистент” по Методика на обучението по изобразително изкуство, 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 „асистент”. 
 

 

По Т.12.  Приемане на нова учебна програма 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл.72, ал. 4 от 

Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема учебната програма  на 

дисциплината „Интегриране на учебно съдържание в обучението по английски език“ за 

специалност  „НУПЧЕ”, ОКС „Бакалавър”, избираема, професионално направление 1.2. 

„Педагогика”. 

 

По Т. 13. Текущи 

  

По т.13 решения не бяха взети. 

  

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    


