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ПРОТОКОЛ
№ 24
Днес, 26 март
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: 17. Отсъстват: 4 (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. 4. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на
обучение.
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 изпълнението на собствените приходи към 26.03.2018 г. и за
посещението на ЕГ
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Разпределение на средствата за научни проекти от целевата субсидия на МОН за
2018 г.
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
3. Удължаване срока на изпълнение на научен проект № 1/2017 с ръководител доц.
д-р Л. Йорданова
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
4. Приемане на план-сметки на докторанти
Докладва: доц. д-р М. Тенева
5. Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторанти
Докладва: доц. д-р М. Тенева
6. Анализ на резултати от зимна сесия
Докладва: доц. д-р В. Петрова
7. Текущи
В резултат на гласуването със 17 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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По Т.1. Отчет на изпълнението на собствените приходи към 26.03.2018 г.
и за посещението на ЕГ
Решение:
ФС на ПФ приема отчета за собствените приходи към 26.03.2018 г.

По Т.2. Разпределение на средствата за научни проекти от целевата субсидия на
МОН за 2018 г.
Решения:
Факултетният съвет на ПФ приема разпределението на целевата субсидия за 2018 г.
в размер на 26 915 лв. и прехвърлянето на остатъка от предходни години в размер на
9 339,56 лв. към посочените проекти за присъщата на ПФ научноизследователска
дейност.
Факултетният съвет при Педагогически факултет на основание чл. 10, ал. 2 от
Правила за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването
на средствата, от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на ТрУ дейност,
предлага на Централната комисия при Тракийски университет да утвърди класираните
проекти и разпределението на целевата субсидия за научни проекти 2018г.
По Т.3. Удължаване срока на изпълнение на научен проект № 1/2017 с ръководител
доц. д-р Л. Йорданова
Решение:
ФС на ПФ, на основание чл. 17, ал 5 от Правила за условията и реда за планиране,
разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от Държавния бюджет за
присъщата на Тракийски университет научна дейност, удължава с 6 (шест) месеца срока
на изпълнение на НП № 1/2017 „Изследване на иновативни модели за работа на
алтернативните образователни организации“ с ръководител доц. д-р Лина Йорданова.
По Т.4. Приемане на план-сметки на докторанти
Решение:
ФС на ПФ, на основание чл. 40, ал. 1 от ПРАСТрУ, приема годишните план-сметки
на докторантите Рая Рачева Попова, Мария Атанасова Бозукова и Ангелина Ничева
Калинова и ги предлага за утвърждаване от Ректора на ТрУ.
По Т.5. Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторанти
Решение:
На основание чл. 22, ал. 2 на ПРАСТрУ, ФС на ПФ утвърждава индивидуалния
учебен план на докторантите Рая Рачева Попова и Мария Атанасова Бозукова.
По Т.6. Анализ на резултати от зимна сесия
Решение:
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ФС на ПФ приема анализа на резултатите от зимната сесия, ОКС „Бакалавър“.

По. Т. 7. Текущи
По Т.7. 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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