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ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес, 25 януари
2018 г. (четвъртък), от 13.30 часа в Заседателната зала на
Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се
редуцира с 4 члена. Присъстват: 19. Отсъства: 2 (по уважителни причини).
Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на
съвета е редовно и може да взема решения.
Доц. Петрова предложи от дневния ред да отпадне Т. 8. Приемане на индивидуален план,
тъй като не е преминала през катедрено заседание и да се отложи за следващия ФС.
Гласували: „ЗА”: 19; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
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 допълнение към Рейтинга
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Информация за промяна на капацитета
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
3. Отчет на приема и проект за уч. 2018/2019 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
4. Отчет на изпълнение на бюджета и проект за 2018 г. в контекста на 2019 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
5. Актуализация на правилата за провеждане на държавни изпити
Докладва: доц. д-р В. Петрова
6. Гласуване правото на Декана на ПФ да дава служебни заверки за уч. 2017/2018 г.
Докладва: проф. д-р Таня Борисова, д.н.
7. Приемане на отчети за научни проекти 2016 г. и отчети на научни проекти 2017 г.
по Наредба на МОН
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
8. Текущи
В резултат на гласуването с 19 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org
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По Т.1. Информация за допълнение към Рейтинга
Решение:
ФС на ПФ приема информацията за допълнение към Рейтинга.
По Т.2. Информация за промяна на капацитета
Решение:
ФС на ПФ приема представената информация за промяна на капацитета.

По Т.3. Отчет на приема и проект за уч. 2018/2019 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на приема и проекта за 2018/2019 уч. г.
По Т.4. Отчет на изпълнение на бюджета и проект за 2018 г. в контекста на 2019 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на изпълнение на бюджета и проекта за 2018 г. в
контекста на 2019 г.
По Т.5. Актуализация на правилата за провеждане на държавни изпити
Решения:
1. В правилата да се разпишат преимуществата на студента, който желае да
разработва дипломна работа.
2. Държавният писмен теоретичен изпит да се осъществява върху бланка, утвърдена
по стандарт ISO.
Решение:
На основание на: ЗВО – чл. 45, ал. 1 и ал. 2; Правила за учебната дейност на
Тракийски университет, Раздел 3.2. – чл. 35, 36, 37 и 38; Правилник за устройство,
дейност и управление на Педагогически факултет – ТрУ – чл. 98.; Решение на ФС
№19/17.10.2017 Факултетният съвет приема предложената актуализация на правилата за
провеждане на държавните изпити в ПФ с направените корекции и допълнения
(Приложение) .
По Т.6. Гласуване правото на Декана на ПФ да дава служебни заверки за уч.
2017/2018 г.
Решение:
ФС упълномощава Декана на ПФ да заверява служебно семестъра, съгласно чл.86,
ал.5 от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org
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По Т. 7. Приемане на отчети за научни проекти 2016 г. и отчети на научни проекти
2017 г. по Наредба на МОН
Решения:
Факултетният съвет при Педагогически факултет, в съответствие с Наредба на
МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на
средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши
училища или художественотворческа дейност и Правилата за условията и реда за
оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от Държавния
бюджет за финансиране на присъщата на ТрУ научна дейност, приема Годишния отчет за
научните проекти за 2017 година и го предлага за утвърждаване от Централната комисия
Факултетният съвет при Педагогически факултет, в съответствие с Наредба на
МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на
средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши
училища или художественотворческа дейност и Правилата за условията и реда за
оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от Държавния
бюджет за финансиране на присъщата на ТрУ научна дейност, приема отчетите на
научните проекти за 2017 година.
По. Т. 8. Текущи
По т. 8. 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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