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П Р О Т О К О Л  

№ 20 

 

 
  Днес, 07 ноември  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: 22.  Отсъстват: 3 (по уважителни причини).  

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

редовно и може да взема решения.   

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 за финанси за мес. октомври 2017 г. 

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

2. Отчет на приема 

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

3. Подновяване на трудови договори   

Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н. 

4. Приемане на предложения за Издателския план на университетско издателство 

       Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

5. Приемане на нови СДК 

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

6. Приемане на такса за участие в годишен семинар в докторантски център  

       Докладва: проф. дфн. А. Колева  

7. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 22 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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По Т.1. Информация за финанси към 07.11.2017 г. 

               

Решение: 

ФС на ПФ приема информацията за финанси към 07.11.2017 г. 

 

По Т.2.  Отчет на приема 

 

Решение: 

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

                         

По Т.3. Подновяване на трудови договори 

 

Решение: 

ФС на ПФ, на основание чл. 119, т.3 (със съгласието и на двете страни) и заявление от 

лицата, приема да се подновят трудовите договори на доц. д-р Лина Кирилова Йорданова и 

гл. ас. д-р Габриела Георгиева Кирякова по чл. 110 за неопределен срок на ½ щатна бройка и 

предлага на Ректора издаване на съответната заповед. 

  

  По Т.4. Приемане на предложения за Издателския план на университетско издателство 

 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ в съответствие с чл. 10 и чл. 15, ал. 2, 3 на Правилата за 

дейността и управлението на издателство „Тракийски университет” приема, класира и 

предлага на Издателския съвет на ТрУ да включи в годишния издателски план монографиите 

за учебни цели в ПФ на ТрУ: 

1. „Превенция и терапия на зависимостите ” от гл. ас. д-р Петър Вълков  

2. Онтология и феноменология на творчеството (посткласическа реконструкция на мита в 

светлината на идеята за битието като творчество в орфическата традиция: Митът за 

сътворението и митът „Орфей и Евридика“ (електронно издание)  от доц. д-р Красимира 

Мутафчиева. 

3. „Изграждане на трансверсалните компетентности у учениците от 1.-4. клас.“ от ас. д-р 

Мария Темникова 

4. „Съвременни аспекти на гражданското образование“ от доц. д-р Румяна Неминска. 

 

 По Т.5. Приемане на нови СДК  

  

Решение 1: 

 ФС на ПФ приема предложения учебен план на СДК „Ресурсен учител“. Учебният план 

да бъде внесен за утвърждаване в АС на ТрУ. 
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Решение 2: 

 ФС на ПФ приема предложения учебен план на СДК „Учител по религия“. Учебният 

план да бъде внесен за утвърждаване в АС на ТрУ. 

  

 По Т.6. Приемане на такса за участие в годишен семинар в докторантски център  

 

Решение: 

ФС на ПФ приема такса от 300 лв. за участие в годишен семинар в Докторантския 

център. 

 

По Т. 7. Текущи 

 

По т. 7 не бяха взети решения. 

  

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    
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