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П Р О Т О К О Л  

№ 01 

 

  Днес, 14 януари 2020 г. (вторник), от 11.00 часа в Заседателната зала на 

Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 21. 

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 Таня Борисова, д. н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване 

следните корекции в предварително предложения 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

 

1. Приемане на Мандатна програма 2019-2023 

    Докладва: проф. д-р Таня Борисова, д. н. 

2. Избор на Научен секретар за мандат 2019-2023 

    Докладва: проф. д-р Таня Борисова, д. н. 

3. Приемане на доклади - самооценка и доклади за изпълнение на задължителните 

препоръки на НАОА за програмна акредитация на следните докторски програми: 

• 1. Теория на възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. 

Педагогика; 

• 2. Методика на обучението по математика в ДГ и начален етап на основната 

образователна степен,  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; 

    Докладва: доц. д-р Ваня Петрова 

4. Утвърждаване на нови учебни програми, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

    Докладва: доц. д-р Ваня Петрова 

5. Актуализиране на такси за дългосрочни СДК 

    Докладва: проф. д-р Таня Борисова 

6. Предложение за повишаване лекторските възнаграждения на преподавателите за 

учебна дейност в специализациите  

    Докладва: проф. д-р Таня Борисова 

7. Отчет на научни проекти 

    Докладва: доц. д-р Елена Лавренцова 

8. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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По Т.1. Приемане на Мандатна програма 2019-2023 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема предизборната концепция за развитие на Педагогическия 

факултет на ТрУ като Мандатната програма за мандата 2019-2023. 
  

    

По Т.2. Избор на Научен секретар за мандат 2019-2023 
 

Решение: 

  ФС на ПФ избира за научен секретар проф. д-р Ж. Стойкова, д.н. към ФС на 

ПФ за мандата. 
  

 

По Т.3. Приемане на доклади - самооценка и доклади за изпълнение на 

задължителните препоръки на НАОА за програмна акредитация на следните 

докторски програми: 

• 1. Теория на възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. 

Педагогика; 

• 2. Методика на обучението по математика в ДГ и начален етап на 

основната образователна степен,  професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ... 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема докладите - самооценка и докладите за изпълнение на 

задължителните препоръки на НАОА за програмна акредитация на следните 

докторски програми: 

• 1. Теория на възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. 

Педагогика; 

• 2. Методика на обучението по математика в ДГ и начален етап на 

основната образователна степен, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ...; 

ФС предлага документацията за утвърждаване от АС на ТрУ.  

 

 

По Т.4. Утвърждаване на нови учебни програми, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ 

 

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 в проф. направление 1.2. Педагогика, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“, както следва: 

Гл. ас. д-р Митко Шошев: 

1. Образователни невронауки, ОКС „Бакалавър“; 

2. Невротехнологии в обучението на деца със СОП, ОКС „Магистър“. 
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По Т.5. Актуализиране на такси за дългосрочни СДК 
 

Решение: 

На основание  чл. 36 и 37 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута на 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална 

квалификация „Учител“ 

и чл. 39 от Правилата за следдипломна квалификация в ТрУ 

ФС на ПФ актуализира и предлага на АС на ТрУ следните такси: 

1. СДК „Учител“: от 1280 лв. на 1360 лв.; 

2. СДК „Начален учител“, СДК „Детски учител“, СДК „Учител по английски 

език“ и СДК „Учител по изобразително изкуство“ от 980 лв. на 1040 лв. 

На основание Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, въвежда 

такса за организиране и провеждане на текуща и стажантска практика за участници 

в СДК, които не са действащи учители, в размер на 320 лв. 

ФС на ПФ освобождава от таксата от 320 лв. студентите от Факултета, които 

са положили текуща и държавна практика в ПФ. 

Всички такси влизат в сила от 01.01.2020 г. 
 

 

По Т.6. Предложение за повишаване лекторските възнаграждения на 

преподавателите за учебна дейност в специализациите 

 

Решение: 

На основание чл. 38, ал. 9 и чл. 39, ал. 8 от ПУДУ на ТрУ и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от 

Правилата за следдипломна квалификация в ТрУ, ФС на ПФ приема лекторските 

възнаграждения на преподавателите за учебна дейност в специализациите да се 

изплащат, приравнени към час упражнения, както следва: 

- За асистент:   до 13,42 лв. за час упражнение 

- За гл. асистент:  до 14,00 лв. 

- За доцент:   до 14,50 лв. 

- За професор:   до 15,00 лв. 

 

 

По Т.7. Отчет на научни проекти  

 

Решение: 

Факултетният съвет при Педагогически факултет, в съответствие с Наредба на 

МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването 

на средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните 

висши училища научна или художественотворческа дейност и Правилата за 

условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на 

средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на ТрУ научна 

дейност, приема Годишния отчет за научните проекти за 2019 година и  отчетите на 

научните проекти за 2019 година. 
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По Т.8. Текущи 

 

По Т. Текущи решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

Г. Иванова                                            Проф. д-р Т. Борисова, д. н. 

    Протоколист               Председател    


