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П Р О Т О К О Л
№ 27
Днес, 26 юни 2018 г. (вторник), от 13.00 часа в Заседателната зала на
Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се
редуцира с 2-ма членове. 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.
Няма постъпили други мнения и предложения.
Проф. д-р Петър Петров,д.н. 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 26.06.2018 г.
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Информация за проведена конференция под егидата на ПФ
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
3. Зачисляване на докторанти в самостоятелна форма на обучение
Докладва: доц. д-р М. Тенева
4. Приемане на атестационни листи и отчети на докторанти
Докладва: доц. д-р М. Тенева
5. Отчисляване с право на защита преди апробация
Докладва: доц. д-р М. Тенева
6. Прехвърляне на преходни остатъци от финансова план – сметка на
докторант
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
7. Приемане на окончателни отчети по Научни проекти 2017
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
8. Приемане на учебни програми
Докладва: доц. д-р В. Петрова
9. Привличане на гост-преподаватели за уч. 2018/2019
Докладва: доц. д-р В. Петрова
10. Текущи
В резултат на гласуването с 20 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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По Т.1. Отчет на изпълнението на собствените приходи към 26.06.2018 г.
1.1. Решение:
ФС на ПФ приема отчета за собствените приходи към 26.06.2018 г.
1.2. Справка за броя на заявките по специалности в кандидатстудентския
прием към 25.06.2018 г.
Решение:
ФС на ПФ приема информацията за заявките в кандидатстудентския прием
към 25.06.2018 г.
По Т.2. Информация за проведена конференция под егидата на ПФ
Решение:
ФС на ПФ приема информацията за проведената конференция под егидата на
ПФ.

По Т.3. 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 заседанието на катедра ПСН (№ 6 от
28.05.2018 г. № 7 от 19.06.2018 г.) зачислява Ивелина Венциславова Ангелова 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
„Академичната адаптация на чуждестранните студенти медици чрез преподаването
на български език”.
ФС избира за научни ръководители проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. и
доц.
д-р Елена Виталиевна Лавренцова.
ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на Ивелина
Венциславова Ангелова.
ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляване на
Ивелина Венциславова Ангелова 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 докторанта - Ивелина Венциславова Ангелова.
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По Т.4. Приемане на атестационни листи и отчети на докторанти
Решение:
ФС на ПФ на основание чл. 24, ал. 1, ал. 2., ал. 3, ал. 4 от ПРАСТрУ приема
отчетите за извършените дейности по индивидуалния план и атестационните листи
на докторантите:
 Дарина Живкова Бонева, докторант в задочна форма на обучение по научна
специалност „Специална педагогика“, в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, с научен
ръководител доц. д-р Генчо Вълчев;
 Галина Димитрова Господинова, докторант в задочна форма на обучение по
научна специалност „Специална педагогика“, в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, с научен
ръководител проф. д-р Дора Левтерова;
 ас. Катя Стефанова Кичукова, докторант в самостоятелна форма на обучение
по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, с
научни ръководители доц. д-р Валентина Шарланова и доц. д-р Таня Танева.

По Т.5. Отчисляване с право на защита преди апробация
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 8, ал. (4) от ЗРАСРБ и чл. 43,
ал. (1), (3), (4), (5) и (6) на ПРАСТрУ и решение на катедра ПСН, отчислява
докторанта ас. инж. Мима Дочева Трифонова, докторант в самостоятелна 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 „Задачно-базирана
технология за усвояване от студентите на дигитално-педагогически компетенции
(върху примера на бакалавърската подготовка на студентите в педагогическите
специалности)“ и предлага на Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на
защита преди апробация.

По Т.6. Прехвърляне на преходни остатъци от финансова план – сметка на
докторант
Решение:
ФС на ПФ приема прехвърлянето на неизразходваните средства за финансово
и материално осигуряване от план-сметките за финансовата 2017 г. към 2018 година
на докторанта Дарина Бонева.
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По Т.7. Приемане на окончателни отчети по Научни проекти 2017
Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с чл. 21, ал. (4) от Правилата за условията и реда за
оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата, отпускани
целево от Държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност, приема
окончателните отчети на научни проекти:
• Научен проект № 2/2017 “Изследване на модели на приобщаващо образование
и подкрепяща учебна среда с пренос в академичната подготовка на студенти
педагози“, ръководител: доц. д-р Веселина Иванова;
• 2 ОУП „Годишник на Педагогически факултет, Тракийски университет, том
14, 2017 година“, ръководител: доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда;
• 4 НФ „12 Международен балкански образователен и научен конгрес
“Образование за живота, работата и личното благополучие“ (The 12th International
Balkan Education and Science Congress „Education for Life, Work and Well-Being“)“,
ръководител: проф. дпн Георги Иванов.

По Т.8. Приемане на учебни програми
Решение:
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 1.3. „Педагогика на
обучението по…”:
Задължителни дисциплини
1. Компютърни системи и технологии в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“ –
редовно обучение – 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения, изготвена от доц. д-р Лина
Йорданова
2. Компютърна графика в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“ – редовно
обучение – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения, изготвена от гл. ас. д-р Габриела Кирякова
3. Електронни таблици I част в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“ – редовно
обучение – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения, изготвена от доц. д-р Димитрина Брънекова
4. Електронни таблици II част в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“ –
редовно обучение – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения, изготвена от доц. д-р Димитрина
Брънекова
5. База от данни и информационни системи в специалност ПОИТ – ОКС
„Бакалавър“ – редовно обучение – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения, изготвена от гл. ас. д-р
Габриела Кирякова
6. Мултимедийни технологии в образованието в специалност ПОИТ – ОКС
„Бакалавър“ – редовно обучение – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения, изготвена от доц. д-р
Димитрина Брънекова
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7. ИКТ в обучението и работа в дигитална среда в специалност ПОИТ – ОКС
„Бакалавър“ – редовно обучение – 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения, изготвена от доц. д-р
Ангел Ангелов
8. Основи на визуалното програмиране в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“
– редовно обучение – 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения, изготвена от доц. д-р Лина
Йорданова
9. Училищен курс по ИТ 5. – 7. клас в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“ –
редовно обучение – 45 ч. упражнения, изготвена от инж. Христомир Зафиров
10. Училищен курс по ИТ 8. – 12. клас в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“ –
редовно обучение – 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения, изготвена от доц. д-р Ангел Ангелов
11. Методика на обучението по информатика и информационни технологии в
специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение – 30 ч. лекции, 15 ч.
упражнения и 15 ч. семинари, изготвена от доц. д-р Димитрина Брънекова
12. Методика на решаване на математически задачи в специалност ПОИТ –
ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение – 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения и 15 ч.
семинари, изготвена от проф. д-р Петър Петров, д.н.
Избираеми дисциплини
1. Редактори за създаване на сайт в специалност ПОИТ – ОКС
„Бакалавър“, редовно обучение – 30 ч. упражнения, изготвена от ас. инж. Мима
Трифонова
2. Музикални компютърни технологии в специалност ПОИТ – ОКС
„Бакалавър“, редовно обучение – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения, изготвена от ас. д-р
Милен Димитров
3. Училищен курс по ИТ 1. – 4. клас в специалност ПОИТ – ОКС
„Бакалавър“, редовно обучение – 30 ч. упражнения, изготвена от ас. инж. Мима
Трифонова
4. Обработка на изображения при работа със специализиран софтуер в
специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение – 15 ч. лекции и 15 ч.
упражнения, изготвена от доц. д-р Ани Златева
5. Арт терапия в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение – 15 ч.
лекции и 15 ч. упражнения, изготвена от доц. д-р Ани Златева
Факултативни дисциплини
1. Здравно образование в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“, редовно
обучение – 30 ч. упражнения, изготвена от ас. Галена Терзиева
2. Образователни и културологични аспекти на българската история в
специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение – 10 ч. лекции и 5 ч.
упражнения, изготвена от доц. д-р Христо Салджиев
3. Български език и стил в специалност ПОИТ – ОКС „Бакалавър“, редовно
обучение – 10 ч. лекции и 5 ч. упражнения, изготвена от ас. д-р Теодора Илиева
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

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.
6 от 7

4. Технология на изработване на музикална презентация в специалност ПОИТ –
ОКС „Бакалавър“, редовно обучение – 10 ч. лекции и 5 ч. упражнения, изготвена от ас. д-р
Милен Димитров

По Т.9. Привличане на гост-преподаватели за уч. 2018/2019
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-преподаватели за
учебната 2018/2019 година следните преподаватели и специалисти от практиката:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проф. д-р Христо Макаков
Проф. дпсн Иван Димитров
Проф. дпн Стойко Иванов
Проф. д-р Цонка Каснакова
Проф. д-р Венета Кацарска
Проф. д-р Марияна Стефанова
Доц. д-р Ася Велева
Доц. д-р Мария Спасова
Доц. д-р Стефка Динчийска
Доц. д-р Виолета Станчева
Гл. ас. Мариана Богданова
Мартин Динков Ранчев
Кирил Котчет Тенев
Д-р Данчо Иванов Карагеоргиев
Галина Иванова Колева – НУ „Д. Благоев“
Галина Михайлова Добрева – ДГ № 29 „Славейче“
Даниела Георгиева Костинкова– 13 СОУ „Св. П. Хилендарски“
Стефка Минкова – Музикално училище
Екатерина Бояджиева – ГПЧЕ „Ромен Ролан“
Дарин Петков
Йоанна Димитрова – директор ДГ №10 „Светлина“
Жана Минчева – директор на НУ „Д. Благоев“
Милена Желязкова – директор на II ОУ „П. Р. Славейков“
Господин Балъкчиев – директор на IV ОУ „К. Христов“
Дарина Гайдарова – директор на VI ОУ „Св. Никола“
Латинка Петрова – директор на ДДЛРГ „Мария Терезия“
Мая Нейчева, директор на ДГ № 23 „Кипарис“
Росица Димитрова, Директор на ДГ № 68 „Патиланско царство“
Емилия Хаджипетрова –ДГ № 31 „Слънце“
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Донка Минчева –ДГ № 29 „Славейче“
Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование РУО - Сливен
Мариана Господинова Господинова – Директор на СУ „Поп Минчо Кънчев“при
Затвора, гр. Ст. Загора
Павлин Пеев – ПМГ „Гео Милев“
Наташа Новачкова
По Т.10. Текущи
По т.10. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р П. Петров, дн
Председател

Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

