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ПРОТОКОЛ
№ 23
Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), 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. Отсъстват: 2 (по уважителни причини).
Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на
съвета е редовно и може да взема решения.
От дневния ред отпада Т. 9. Актуализиране на учебния план на „Специална педагогика“,
ОКС „Бакалавър“. ДР се допълва с нова Т. 8. Информация за първия обучителен семинар на
Докторантския център.
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. Отчет на собствените приходи към 19.02.2018 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Предложение

за

прехвърляне

на

преходни

остатъци

и

приемане

актуализирани план-сметки по научните проекти
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
3. Зачисляване на докторанти в редовна форма на обучение
Докладва: доц. д-р М. Тенева
4. Зачисляване на докторанти в самостоятелна форма на обучение
Докладва: доц. д-р М. Тенева
5. Отчисляване на докторант с право на защита преди апробация
Докладва: доц. д-р М. Тенева
6. Приемане на състава на научно жури за защита на дисертационен труд
Докладва: доц. д-р М. Тенева
7. Удължаване срока на обучение на докторант в задочна форма
Докладва: доц. д-р М. Тенева
8. Информация за първия обучителен семинар на Докторантския център
Докладва: проф. дфн А. Колева
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

на

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:
Оперативен документ
Име на документа:

Идентификация на документа:
4.2.3_OD_1.7_PF

Протокол / Препис-извлечение от протокол

Издание:
В сила от:
Редактиран:
Страница:

1
14.09.2011г.
2 от 6

9. Приемане на нов учебен план на „Социална педагогика (пенетенциарна
педагогика)“, ОКС „Магистър“
Докладва: доц. д-р В. Петрова
10. Приемане на нови и актуализирани учебни програми на ОКС „Бакалавър“ и
ОКС „Магистър“
Докладва: доц. д-р В. Петрова
11. Привличане на гост-преподавател
Докладва: доц. д-р В. Петрова
12. Текущи
В резултат на гласуването с 19 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет на собствените приходи към 19.02.2018 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета за собствените приходи към 19.02.2018 г.
По Т.2. Предложение за прехвърляне на преходни остатъци и приемане на
актуализирани план-сметки по научните проекти
Решение:
ФС на ПФ приема актуализираните план-сметки на научните проекти с
приложените към тях анекси и одобрява прехвърлянето на преходните остатъци от
финансовата 2017 към 2018 г.
По Т.3. Зачисляване на докторанти в редовна форма на обучение
3.1. Специалност „Теория на възпитанието и дидактика”
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 9. (1) и (3) на
ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „ПСН” зачислява в редовна форма на
докторантура Ангелина Ничева Калинова 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 „Формиране на
преносими умения у учениците 1.-4. клас чрез учебното съдържание по технологии и
предприемачество.“
ФС избира за научни ръководители доц. д-р Мария Славова Тенева и доц. д-р
Румяна Илчева Неминска.
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ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на Ангелина Ничева
Калинова.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна
форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
3.2. Специалност „Специална педагогика ”
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 9. (1) и (3) на
ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „ПСН” зачислява в редовна форма на
докторантура Рая Рачева Попова по научна специалност „Специална педагогика“, в
област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2.
Педагогика. Темата на дисертацията е „Артметоди при работа с деца с комуникативни
нарушения.“
ФС избира за научен ръководител доц. д-р Генчо Василев Вълчев.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна
форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
3.3. Специалност „Методика на обучението по математика ”
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 9. (1) и (3) на
ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „ПНУП” зачислява в редовна форма на
докторантура Мария Атанасова Бозукова по научна специалност „Методика на
обучението по математика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… . Темата на дисертацията
е „Приемственост в образователния процес по математика между детската градина и
начален етап.“
ФС избира за научен ръководител проф. д-р Петър Динев Петров, дн.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна
форма на докторантура.
Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за
сметка на ПФ.
По Т.4. Зачисляване на докторанти в самостоятелна форма на обучение
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 10, ал. 1, 3, 4
и 5 на ПРАС на ТрУ и протоколи от заседанията на катедра ПСН (№13 от 28.11.2017 г. и
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№ 1 от 06.02.2018 г.) зачислява ас. Донка Динчева Желева - Терзиева 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 „Формиране на професионално-педагогическа
компетентност за спортноанимационна дейност”.
ФС избира за научни ръководители доц. д-р Иванка Николаева Шивачева –
Пинеда и доц. д-р Веселина Георгиева Иванова.
ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на ас. Донка Динчева
Желева – Терзиева.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляване на ас. Донка
Динчева Желева - Терзиева в докторантура на самостоятелна подготовка, със срок на
обучение до 3 години.
Разходите по обучението и защитата на дисертационния труд ще са за сметка на
Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора.
По Т.5. Отчисляване на докторант с право на защита преди апробация
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 38, ал. (1), чл. 43, ал. (1), (4), (5) и
(6) на ПРАСТрУ и решение на катедра Педагогически и социални науки отчислява
докторанта Анелия Стефанова Калчева, докторант в задочна форма на обучение към
катедра ПСН, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика, научна специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“
с тема на дисертационния труд „Функции на анимацията в процеса на педагогическо
взаимодействие в неучебно време в детската градина“ и предлага на Ректора издаване на
заповед за отчисляване с право на защита преди апробация.
По Т.6. Приемане на състава на научно жури за защита на дисертационен труд
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от ПРАСТрУ, утвърждава
научно жури в състав:
Вътрешна квота:
доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова – ТрУ
проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева - ТрУ
Външна квота:
доц. д-р Лиляна Иванова Стракова – СУ „Св. Климент Охридски“
доц. д-р Евгения Минкова Тополска – ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“
проф. д-р Тиха Атанасова Делчева – пенсионер
Резерви:
доц. д-р Виолета Илиева Кърцелянска – Станчева – ТрУ
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доц. д-р Веска Кирилова Гювийска – ЮЗУ „Неофит Рилски”
за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Педагогическа
консултативна подкрепа за родители на деца с хронични заболявания ” на Елена Иванова
Буюклиева, докторант в редовна форма на обучение към катедра ПСН, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна
специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“ и предлага на Ректора издаване на
заповед за назначаване състава на научното жури.

По Т. 7. Удължаване срока на обучение на докторант в задочна форма
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 31 на ПРАС на ТрУ, приема да се
удължи срокът на обучението в докторантура със срок от 1 календарна година на Галина
Димитрова Господинова, докторант в задочна форма на обучение към катедра
„Педагогически и социални науки” по научна специалност „Специална педагогика”, в
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, считано от 19.02.2018 г. и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед.
По Т. 8. Информация за първия обучителен семинар на Докторантския център
По Т. 8. Решения не бяха взети.
По Т. 9. Приемане на нов учебен план на „Социална педагогика (пенетенциарна
педагогика)“, ОКС „Магистър“
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 2
от Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ, чл. 72, ал. 1 от Правилника за
устройство, дейност и управление на ПФ и по предложение на катедра „ПСН“ приема
квалификационната характеристика и учебния план на специалност „Социална
педагогика (пенетенциарна педагогика)“, ОКС „Магистър“, в проф. направление 1.2.
„Педагогика”.
Учебният план да бъде внесен за утвърждаване в АС на ТрУ.

По Т.10. Приемане на нови и актуализирани учебни програми на ОКС „Бакалавър“
и ОКС „Магистър“
Проекторешение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 72, ал. 4 от
Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема учебните програми на
следните учебни дисциплини в проф. направление 1.2. „Педагогика”:
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ОКС „Бакалавър“:
Социална педагогика – редовно и задочно обучение;
Специална педагогика – редовно и задочно обучение;
ОКС „Магистър“:
- Специална педагогика с модул Логопедия – 3 и 4 семестъра.

По Т. 11. Привличане на гост-преподавател
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, 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, привлича за гост-преподавател за учебната 2017/2018 година следния
преподавател:
- Доц. д-р Стефка Динчийска.

По. Т. 12. Текущи
По Т.12. 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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