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П Р О Т О К О Л  

№ 8 

 

Днес,  09 септември 2016 г. (петък) от 11.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет 

се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 18. Доц. д-р Ел. Лавренцова е в болнични,  доц. д-р 

Кр. Мутафчиева  е в творчески отпуск и проф. д-р Г. Кожухарова е в чужбина, поради което съставът на 

Факултетния съвет се редуцира от 25 на 22 члена. Отсъстват: 4 (по уважителни причини). 

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

може да взема решения.   

Проф. д-р П. Петров, дн предложи към дневния ред да бъдат включени допълнителни точки:  3. 

Привличане на гост – преподавател., 6. Актуализиране на договорите на базите,  7. Приемане на учебни 

програми към тип учебен план., 8. Промяна във формулировката на дисциплина в учебните планове на ПНУП 

и НУПЧЕ., 9. Актуализация на учебни планове ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.  

Гласували:   „ЗА”: 18 „ПРОТИВ”:0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0. Приема се.  

Няма постъпили други мнения и предложения. 

Проф. д-р П. Петров, дн прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване следния 
 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

1.  Прием 2016 – 2017 учебна година за ОКС „бакалавър“. Анализ и прогнози. 

       Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

2.  Удължаване на трудов договор 

                                                                               Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

3.  Привличане на гост – преподавател. 

       Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

4. Обявяване на процедури за заемане на академична длъжност по § 1 (2), (3) от ПРАСТрУ 

       Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

5. Гласуване на правото на преподаватели с ОКС „доктор“ да изнасят лекции в ПФ 

       Докладва: доц. д-р В. Петрова 

6. Актуализиране на договорите с базите за провеждане на учебна практика. 

       Докладва: проф. д-р Таня Борисова 

7. Приемане на учебни програми към тип учебен план.       

                   Докладва: доц. д-р В. Петрова 

8. Промяна във формулировките на дисциплини в учебните планове на ПНУП и НУПЧЕ 

       Докладва: доц. д-р В. Петрова 

9. Актуализация на учебни планове ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 

       Докладва: доц. д-р В. Петрова 

10.Текущи.   

   

 

В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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1. По Т. 1. Прием 2016 – 2017 учебна година за ОКС „бакалавър“. Анализ и прогнози. 

 Прием 2016-2017 учебна година за ОКС „бакалавър“. 

a. Професионално направление 1.2. Педагогика 

 

СПЕЦИАЛНОСТ УТВЪРДЕНИ 

БРОЙКИ  

2016 

ПРИЕМ 

2016 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПРИЕМ 

2017 

Социална педагогика редовно 35 18 20  

Социална педагогика задочно 30 28 45  

ПНУП редовно 55 85 75  

ПНУП задочно 30 32 45  

Специална педагогика редовно 24 8 15  

Специална педагогика задочно - - 20  

НУПЧЕ 25 20 20  

           

  Общо: 

 

199 

 

191 

 

240 

 (139 р.+60 з.) (131 р.+60 з.) (130 р.+ 110 з.) 

 

Ефективността се изразява в: осъществяване на възможно най-голям прием в редовно 

обучение плюс максимално бързо доближаване до капацитета (850) чрез задочно обучение. 

 

б. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

 

СПЕЦИАЛНОСТ УТВЪРДЕНИ 
БРОЙКИ  

2016 

ПРИЕМ  
2016 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
ПРИЕМ 

2017 

ПОИТ 30 16 20  
 

в. ПНУП задочно платено (до 5 % от капацитета (в неговата рамка)) – 37 бройки  

 

г. Модел за доближаване до капацитета в Професионално направление 1.2. Педагогика. ОКС 

„бакалавър“ -  850  

    758 от капацитета                                         

2016 г.  (530 база + 191 пр. д.п.+ 37 пр. платено задочно) – 50 отпаднали – 180 завършили = 528 

 

 Ако вместо 50 отпаднат 30 

    808 от  капацитета (рязко доближаване) 

2017 г.  (548 база + 240 пр. д.п.+ 20 пр. платено задочно) – 30 отпаднали – 220 завършили = 558 

    818 от капацитета 

2018 г.  (558 база + 240 пр. д.п.+ 20 пр. платено задочно)………………………….. 
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д. 

ПРОГНОЗА ЗА ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 
15-19 год. възраст 316 000 321 000 355 000 340 000 
20-24 год. възраст 379 000 320 000 328 000 366 000 
 

 Решение: 

 ФС на ПФ приема информацията за прием 2016 – 2017 учебна година за ОКС 

„бакалавър“. 

 
 

2. По Т.2. Удължаване на трудов договор 

 

 Решение: 

ФС на ПФ приема и предлага на АС на ТрУ удължаване на основния трудов договор на 

доц. д-р Виолета Илиева Кърцелянска-Станчева с една година, считано от 22.10.2016 г., на 

основание параграф 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за висше 

образование и чл. 53 от ПУДУ на ТрУ и чл. 328 ал.1, т.10 от КТ. 

 

 

3. По Т.3. Привличане на гост – преподавател 

  

 Решение: 

 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, ФС на ПФ привлича за гост-

преподавател на ½ щатна бройка по дисциплини за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за 

учебната 2016/2017 година проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева, считано от 28.11.2016 г. 

 

 

4. По Т.4. Обявяване на процедури за заемане на академична длъжност по § 1(2), (3) от 

ПРАСТрУ 

 

 Решение: 

 Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание § 1 (2) и (3) на 

Правилника за развитие на академичния състав в ТрУ приема да се обяви процедура по 

прием на документи за преминаване от академична длъжност на един факултет в друг на ТрУ 

(без конкурс и избор) на следните академични длъжности в Педагогически факултет: 

- Доцент по „Информатика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и 

компютърни науки. 

- Главен асистент по „Информатика“, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и 

компютърни науки. 

- Доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 
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- Асистент по „Специална педагогика“, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

В съответствие с § 1 (3) от допълнителните разпоредби на ПРАС ТрУ процедурите  да се 

обявят за срок 14 дни от публикуването на обявата в интернет страницата на ТрУ. 

 

 

5. По Т.5. Гласуване на правото на преподаватели с ОКС „доктор“ да изнасят лекции в ПФ.

  

Решения:        

 На основание чл. 23, ал.7 от Правила за учебната дейност на ТрУ, ФС на ПФ гласува 

правото на нехабилитирани преподаватели с научна и образователна степен „доктор” да 

водят лекционни курсове в ПФ. 

 

 

6. По Т.6. Актуализиране на договорите с базите за провеждане на учебна практика. 

       

Решения:        

 1. ФС на ПФ актуализира договорите с базите в частта за заплащанията на базовите 

учители за час от 3,3 % на 3,00 % от минимална работна заплата.  

 

 

 2. ФС на ПФ актуализира заплащанията на директорите и ръководителите на базите от 

30 лв. на 40 лв. месечно.  

 

 

7. По Т.7. Приемане на учебни програми към тип учебен план. 

       

Решения:        

 Въз основа на решение на НАОА от 09.02.2016 г. и направената препоръка № 1, ФС на 

ПФ приема формата и учебните програми към типовите учебни планове за ОНС „доктор“, 

както следва: 

 1. за докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ 

  - Теория на възпитанието и дидактика – за полагане на докторантски минимум 

  - Социална педагогика 

  - Дидактика 

  - Педагогическа психология 

 2. за докторска програма „Специална педагогика“ 

  - Специално образование – за полагане на докторантски минимум 

  - Консултиране при деца с обучителни трудности 

   

 3. за докторска програма „Методика на обучението по математика“ 

  - Методика на обучението по математика – за полагане на докторантски 

минимум 

  - Обучение в мислене чрез решаване на задачи от НУКМ 

  - Обучение в мислене чрез решаване на задачи от УКМ 

За раздел компютърна подготовка и за 3-те докторски програми- „Информационни и 

комуникационни технологии в образованието“ 
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За задължително и свободно избираеми дисциплини „Методология и методи на 

педагогическите изследвания“ 

   

8. По Т.8. Промяна във формулировката на дисциплини в учебните планове на ПНУП и 

НУПЧЕ. 

  

Решения:          

 1. ФС на ПФ променя наименованието на задължителната учебна дисциплина на 

„Етика“ в учебните планове на ПНУП и НУПЧЕ 

 

 2. ФС на ПФ променя наименованието на задължителната учебна дисциплина 

„Педагогика на словесно изпълнителско изкуство“ на „Словесно изпълнителско изкуство“ в 

учебните планове на ПНУП и НУПЧЕ. 

 

9. По Т.9. Актуализиране на учебни планове на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 

 

Решения:        

 1. ФС на ПФ по предложение на катедра „ПСН“ приема промени в плана на 

специалност „Специална педагогика“ за броя часове на следните избираеми дисциплини: 

 - Кинезитерапия – от 30 ч. упр. на 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения 

 - Информационни и комуникационни технологии в специалното образование– от 30 ч. 

упр. на 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения 

 - Специфична комуникация– от 30 ч. упр. на 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения 

 - Социология– от 30 ч. упр. на 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения 

 - Културология– от 30 ч. упр. на 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения 

 - Религиозни общности в България– от 30 ч. упр. на 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения 

 - Педагого-психологически функции на религията– от 30 ч. упр. на 15 ч. лекции и 15 ч. 

упражнения 

 - Въведение в история на религиите– от 30 ч. упр. на 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения 

и предлага за утвърждаване в Академичния съвет на ТрУ 

 

 2. ФС на ПФ на основание чл. 47, ал. 1 т.2б от Правилник за устройство, дейност и 

управление на ТрУ и по предложение на катедра „ЕОИТ“ приема направените предложения 

за актуализация на учебния план на специалност „НУП. ИКТ в началното училище” – ОКС 

„Магистър”, професионално направление 1.2. „Педагогика“ и предлага за утвърждаване в 

Академичния съвет на ТрУ 

Актуализацията се налага поради необходимостта магистърската програма да дава 120 

кредита, тъй като в нея участват неспециалисти. 

 

10. По Т.10. Текущи. 

По т. 10 решения не бяха взети. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

    Св. Колева                                            проф. д-р П.Петров, дн 

    Протоколист            Председател 
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