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П Р О Т О К О Л  

№ 04 

 

  Днес, 27 март 2020 г. (петък), от 11.00 часа се проведе неприсъствено заседание на 

Факултетния съвет на ПФ, в съответствие със Заповед на Ректора на ТрУ № 777/23.03.2020.  

Регистрирани за присъствие онлайн: 18, присъстващи физически: 2, отсъстват: 3 по неуважителни 

причини и доц. д-р Ани Златева – командировка в чужбина. Налице е необходимият кворум за 

провеждане на Факултетен съвет.  

 Заседанието на съвета е редовно, неприсъствено и може да взема решения. 

 Предлагам от дневния ред да отпадне т. 5 Разпределение на средствата за научни проекти от 

целевата субсидия на МОН за 2020 г., поради настъпили обстоятелства от оттеглянето на доц. д-р 

Дияна Георгиева от два проекта. Това налага рецензентите да преработят точките си. 

(приложение-заявление). На мястото на т.5 да бъде допълнена нова точка – Избор на гост 

преподавател с доклад на катедра ИТИИЧЕ (доклад на катедрата) 

 

Предлагам следния  

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

 

1. Гласуване на предложение за промяна в ПРАСТрУ на Приложение 8.4. 

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

2. Смяна на членове на университетски комисии 

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

3. Приемане на учебни програми в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 

Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

4. Анализ на резултатите от зимната сесия 

Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

5. Избор на гост преподавател с доклад на катедра ИТИИЧЕ 

Докладва: доц. д-р Г. Кирякова 

6. Приемане на учебни програми от типовия учебен план на докторска програма „Теория на 

възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. Педагогика  

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

7. Утвърждаване  на индивидуален учебен план на докторанти 

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

8. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на докторанти. 

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

9. Приемане на план-сметки на докторанти. 

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

10.  Текущи 

 

Гласували: „ЗА”: 20; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се. 
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По Т.1. Гласуване на предложение за промяна в ПРАСТрУ на Приложение 8.4. 

 

Решение: 

 

ФС на ПФ гласува отпадането на всички допълнителни изисквания маркирани със 

звездички в Приложение 8.4 от Правилника за развитие на  академичния състав в 

Тракийски университет със цел привеждане на приложението в съответствие със Закона за 

развитие на академичния състав в Р. България и Правилника за прилагане на закона за 

развитие на академичния състав в Р. България. 

 

    

По Т.2. Смяна на членове на университетски комисии 

 

Решение: 

- в Издателски съвет на ТрУ доц. д-р Ани Димова Златева да се замени с ас. д-р 

Теодора Георгиева Илиева; 

 

Гласували: „ЗА”: 20; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се. 

 

-  в  Комисия по качество и акредитация доц. д-р Генчо Вълчев да се замени с ас. инж. 

Мима Дочева Трифонова; 

 

Гласували: „ЗА”: 20; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се. 

 

-  в  Комисия за следдипломно обучение доц. д-р Генчо Вълчев да се замени с Гергана 

Иванова Иванова, ст. експерт Секретар. 

 

 

По Т.3. Приемане на учебни програми в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 25, (8), т. 6 от 

ПУДУ на ТрУ, приема учебните програми: 

- „Английски език и екологично образование“, водещ дисциплината ас. д-р Анна 

Любомирова Арнаудова – Отузбирова. 

- „Училищен курс по компютърно моделиране 3.-4. клас“, водещ дисциплината ас. 

Инж. Мима Трифонова. 

- СДК за придобиване на допълнителна квалификация „Учител по информатика и 

информационни технологии“. 

- Методически аспекти на обучението по компютърно моделиране и информационни 

технологии, водещ дисциплината доц. д-р Димитрина Брънекова, водещ 

упражненията ас. инж. Мима Трифонова 
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По Т.4. Анализ на резултатите от зимната сесия  

 

Решение: 

На основание чл. 25 (8), т.14 от ПУДУ на ТрУ, ФС на ПФ приема анализа на 

резултатите от зимната сесия      

 

По Т.5. Привличане на гост- преподавател за нуждите на катедра ИТИИЧЕ  

 

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-преподавател за летен семестър на учебната 2019/2020 

година ас. д-р Даниела Кожухарова - ДИПКУ. 

 

По Т.6. Приемане на учебни програми от типовия учебен план на докторска програма 

„Теория на възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. Педагогика 

 

Решение: 

ФС на ПФ, в съответствие с чл. 25, (8), т. 6 от ПУДУ на ТрУ, приема учебните програми 

от типовия учебен план на докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“, 

професионално направление 1.2. Педагогика: 

 Основи на началната училищна педагогика с водещ дисциплината доц. д-р 

Румяна Неминска 

 Теория на възпитанието с водещ дисциплината доц. д-р Иванка Шивачева 

 

 

 По Т.7. Утвърждаване  на индивидуален учебен план на докторант 

 

Решение: 

На основание чл. 23, ал. 2 на ПРАСТрУ ФС на ПФ утвърждава индивидуалния учебен 

план на докторантите Весела Алексиева Алексиева,  Жана Пламенова Колева, Яна 

Димитрова Бабрикова. 

 

 

 По Т.8. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на докторанти 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема прехвърлянето на неизразходваните средства за финансово и 

материално осигуряване от план-сметките за финансовата 2019 г. към 2020 година на 

докторантите Рая Рачева Попова, Ангелина Ничева Калинова, Мария Атанасова Бозукова и 

Борислава Веселинова Петрова. 

 

 

По Т.9. Приемане на план-сметки на докторанти 

 

Решение: 

ФС на ПФ на основание чл. 42, ал. 1 от ПРАСТрУ приема годишните финансови 

план-сметки на докторантите Рая Рачева Попова, Мария Атанасова Бозукова, Ангелина 

Ничева Калинова, Борислава Веселинова Петрова, Весела Алексиева Алексиева, Жана 
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Пламенова Колева, Яна Димитрова Бабрикова и ги предлага за утвърждаване от Ректора на 

ТрУ. 

 

 

По Т.10. Текущи. 

 

По т.10. решения не бяха взети. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

Св. Колева                                                 Проф. д-р Т. Борисова, д. н. 

    Протоколист               Председател   

 

 

  


