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П Р О Т О К О Л
№9

Днес, 03 октомври 2016 г. (понеделник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 23. доц. д-р Кр. Мутафчиева е в творчески
отпуск, поради което съставът на Факултетния съвет се редуцира от 25 на 24 члена. Отсъстват: 1 (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: 2.
Обявяване на процедури за заемане на академична длъжност по § 1 (2), (3) от ПРАСТрУ; 7. Привличане на
гост-преподавател. 8.Избор на Комисия за атестиране на административния и технически персонал в ПФ.
Гласували: „ЗА”: 23 „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. Информация за прием 2016 – 2017 учебна година.
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
2. Обявяване на процедури за заемане на академична длъжност по § 1 (2), (3) от ПРАСТрУ
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
3. Избор на академична длъжност „доцент“
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
4. Решение за преминаване на академични длъжности по параграф 1(2) и (3) от ПРАСТрУ
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
5. Избор на научни журита за защита на дисертационен труд.
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
6. Приемане на такси за СДК
Докладва: проф. д-р Т. Борисова
7. Привличане на гост-преподавател.
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
8. Избор на Комисия за атестиране на административния и технически персонал в ПФ.
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
9. Текущи.

В резултат на гласуването с 23 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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1. По Т. 1. Информация за прием 2016 – 2017 учебна година.
Утвърдения прием 199 в професионално направление 1.2. е изпълнен.
В платено задочно (което е 5 % от капацитета, но в неговата рамка – 42 бр.) остава 1 бр.
В Професионално направление 1.3 имаме записани 17 бр. при прием 30.
Подадените документи за магистратури са над 218 за 110 места.
В новите специализации в момента са се записали 48 специализанти, като 20 са потвърдили
участие. Прогнозата ни беше 60.
Информация финанси
1 трим.
соб. приход 247(240)

2 трим
114(100)

3 трим
250 (200)

4 трим
190(190)

очаквани приходи 4 трим.
субсидия 25
магистри 130
специализации 60
общо 215
Решение:
ФС на ПФ приема информацията за прием 2016 – 2017 учебна година и собствените
приходи на ПФ към 30.09.2016 г..
2. По Т.2. 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 4. Природни науки,
математика и информатика 4.6. Информатика и компютърни науки.
- Главен асистент по „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика 4.6. Информатика и компютърни науки.
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.
3. По Т.3. Избор на академична длъжност „доцент“
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а (2) на ЗРАСРБ, чл. 85 (1 и 2) и чл. 94
на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира ас д-р Румяна Илчева Неминска за
„доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика) и предлага
на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за заемане на академичната длъжност
„доцент” в Педагогически факултет на ТрУ.
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4. По Т.4. Решение за преминаване на академични длъжности по параграф 1(2) и (3) от
ПРАСТрУ.
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 15 (3) на ЗРАСРБ, чл. 63, чл. 64, чл. 77, чл.
80 и §1 (2) на ПРАСТрУ и предложение на комисията за проверка и оценка на представените
документи и материали, прехвърля:
1. Доц. д-р Иванка Николаева Шивачева - Пинеда на академична длъжност „доцент”
по Теория на възпитанието и дидактика в ПФ на ТрУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване
на съответна заповед за заемане на академичната длъжност „доцент” в ПФ на ТрУ.
2. Гл. ас. д-р Гергана Бориславова Тодорова - Маркова на академична длъжност
„асистент“ по Специална педагогика в ПФ на ТрУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на
съответна заповед за заемане на академичната длъжност „асистент” в ПФ на ТрУ.
5. По Т.5. Избор на научни журита за защита на дисертационен труд.
Решение:
1. Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 48, ал. 1 утвърждава научно жури в
състав:
1. проф. д-р Петър Диков Петров – пенсионер
2. проф. д-р Илиана Христова Мирчева – ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“
3. доц. д-р Живка Стоянова Илиева – ШУ „Еп. Константин Преславски“
4. проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – ТрУ – ПФ, Стара Загора
5. проф. д-р Петър Динев Петров, дн – ТрУ – ПФ, Стара Загора
Резерви:
1. проф. дпн Елка Кирилова Янакиева – ЮЗУ „Неофит Рилски“
2. доц. д-р Иванка Николаева Шивачева – ТрУ – ПФ, Стара Загора
за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Интегративен подход за
изучаване на английски език чрез екологично учебно съдържание при студенти педагози.” на
Анна Любомирова Арнаудова - Отузбирова, докторант на самостоятелна подготовка към ПФ
и предлага на Ректора издаване на заповед за назначаване състава на научното жури.
2. Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 48, ал. 1 утвърждава научно жури в
състав:
1. доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев – СУ „Св. Климент Охридски“
2. доц. д-р Веска Христова Вардарева – ЮЗУ „Неофит Рилски“
3. доц. д-р Силвия Илиева Цветанска - СУ „Св. Климент Охридски“
4. проф. дпн Георги Петков Иванов – ТрУ – ПФ, Стара Загора
5. доц. д-р Мария Славова Тенева – ТрУ – ПФ, Стара Загора
Резерви:
1. доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – СУ „Св. Климент Охридски“
2. проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиева - ТрУ – ПФ, Стара Загора
за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Формиране на музикалнокомпютърни компетенции на студенти от педагогически специалности.” на Милен Вълчев
Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към ПФ и предлага на Ректора издаване
на заповед за назначаване състава на научното жури.
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6. По Т.6. Приемане на такси за СДК
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет на основание чл. 7, ал.2 и чл.39 от Правила за
следдипломна квалификация в ТрУ приема и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ такси за
обучение на един курсист във формите на СДК както следва:
- СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по
изобразително изкуство“ – 1000 /хиляда/ лева.
- СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Детски
учител“ – 980 /деветстотин и осемдесет/ лева.

7. По Т.7. 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 гостпреподавател за учебната 2016/2017 година д-р Бонка Димитрова Василева по „Методика
на обучението по български език и литература“
8. По Т.8. Избор на Комисия за атестиране на административния и технически персонал в
ПФ.
Решение:
ФС на ПФ избира Комисия за атестиране на административния и технически персонал
в ПФ в следния състав:
O Проф. д-р Таня Иванова Борисова – председател
O Доц. д-р Христо Иванов Салджиев
O Доц. д-р Веселина Георгиева Иванова
O Галина Костадинова Кючукова
O Бранимира Димитрова Нонова
9. По Т.9. Текущи.
Доц. Лавренцова съобщи, че е получена показа участие в ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА
ТАЛАНТИ, в която участват 35 държави. Необходимо е да се попълни формуляр и да се формира
инициативна група, която да го изпълни до края на седмицата. Предложенията за тази група са:
Доц. д-р В. Шарланова
Доц. д-р А. Златева
Ас. Зл. Желязкова
Гласували: ЗА”: 23; „ПРОТИВ”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Св. Колева
Протоколист

проф. д-р П.Петров, дн
Председател
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