
 
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  -  СТАРА ЗАГОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Издание: 1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

Идентификация на документа: 

4.2.3_OD_1.7_PF 
В сила от: 14.09.2011г. 

Редактиран:  

Име на документа: 

Протокол / Препис-извлечение от протокол 
Страница: 1 от 5 

 

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

  

 

П Р О Т О К О Л  

№ 05 

 

  Днес, 24 април 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: 20, присъстващи физически: 4, отсъстват: 0. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет.  

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

 

Предлагам следния  
Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

 

1. Разпределение на средствата по научни проекти 

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

2. Приемане състав на научни журита по обявените конкурси в бр. 36/14.04.2020 г. на 

ДВ 

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Откриване на процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“  

Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

4. Приемане на нови учебни програми 

Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

5. Актуализиране на график за провеждане на държавни изпити в ПФ 

Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

6. Текущи 

 

Гласувам: „ЗА”: 23; „Против”: 0; „Въздържам се”: 0 

Един от членовете на ФС – Димитрина Владимирова – НЕ ГЛАСУВА. 

 

 

По Т.1. Разпределение на средствата по научни проекти 

 

Решение: 

Факултетният съвет при Педагогически факултет на основание чл. 10, ал. 2 от 

Правила за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и 

разходването на средствата, от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

ТрУ дейност,  предлага на Централната комисия при Тракийски университет да 

утвърди 

 

 

 

 

 

    



 
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  -  СТАРА ЗАГОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Издание: 1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

Идентификация на документа: 

4.2.3_OD_1.7_PF 
В сила от: 14.09.2011г. 

Редактиран:  

Име на документа: 

Протокол / Препис-извлечение от протокол 
Страница: 2 от 5 

 

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

  

По Т.2. Приемане състав на научни журита по обявените конкурси в бр. 

36/14.04.2020 г. на ДВ 

 

2.1. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика 

(чуждоезикова комуникация на английски език) 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2), 

(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на 

катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“, 

утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по 

обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по Теория на 

възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език) в област 

на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. 

Педагогика в състав: 

Външна квота: 

1. проф. д-р Петър Диков Петров – Софийски университет, Факултет по науки за 

образованието и изкуствата, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност Теория на възпитанието и дидактика 

2. проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова, Шуменски университет, 

Педагогически факултет, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност Теория на възпитанието и дидактика 

3. проф. д-р Марина Колева Николова, ТУ – София, Инженерно-педагогически 

факултет – гр. Сливен, професионално направление 1.2. Педагогика 

4. доц. д-р Весела Белчева Белчева, Великотърновски университет, Департаментът 

за езиково обучение, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

Вътрешна квота: 

1. проф. д-р Венетка Иванова Кацарска, ТрУ, Педагогически факултет, 

професионално направление 1.2. Педагогика 

2. проф. д-р Петър Динев Петров, ТрУ, Педагогически факултет, професионално 

направление 1.2. Педагогика 

3. доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова, ТрУ, Педагогически факултет, 

професионално направление 1.2. Педагогика 

Резервни членове: 

Външна квота: 

доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – Софийски университет, Факултет по 

педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика 

Вътрешна квота: 

доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева, ТрУ, Педагогически факултет, 

професионално направление 1.2. Педагогика 

    

2.2. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика (Социална 

педагогика) 
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Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2), 

(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на 

катедра „Педагогически и социални науки“, утвърждава и предлага на Ректора на 

ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (Социална 

педагогика) в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално 

направление 1.2. Педагогика в състав: 

 

Външна квота: 

1. проф. Емилия Любомирова Василева – СУ ,,Св. Климент Охридски” 

2. проф. Ирина Колева Колева – СУ ,,Св. Климент Охридски” 

3. проф. Тодор Димитров Минев – ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий” 

4. доц. Илиана Огнянова Петкова – СУ ,,Св. Климент Охридски” 

5. доц. Николай Сашков Цанков – ЮЗУ ,,Неофит Рилски” 

Вътрешна квота: 

1. доц. Валентина Димитрова Шарланова – ТрУ 

2. доц. Дияна Паскалева Георгиева – ТрУ 

Резервни членове: 

Външна квота: 

доц.  Владислав Динков Господинов – СУ ,,Св. Климент Охридски” (резерва) 

Вътрешна квота: 

доц. д-р Румяна Илчева Неминска – ТрУ (резерва)  

    

2.3. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика (Основи на 

природните и обществените дисциплини в начален етап на основната образователна 

степен) 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2), 

(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на 

катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, утвърждава и предлага 

на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика 

(Oснови на природните и обществените дисциплини в начален етап на основната 

образователна степен) в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика в състав: 

Външна квота: 

1. проф. д-р Петър Диков Петров – Софийски университет 

2. доц. д-р Николай Сашков Цанков – ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

3. доц. д-р Силвия Илиева Цветанска – СУ „Св. Климент Охридси“ 

4. проф. дпн Елка Кирилова Янакиева – ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

 

Вътрешна квота: 

1. проф. дпн Георги Петков Иванов 

2. доц. д-р Стефка Иванова Динчийска 

3. доц. д-р Румяна Илчева Неминска 
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Резервни членове: 

Външна квота: 

доц. д-р Юлия Георгиева Дончева – РУ „А. Кънчев“ 

Вътрешна квота: 

доц. д-р Веселина Георгиева Иванова 

    

2.4. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност „главен асистент“ по Теория на възпитанието и дидактика 

(Литература за деца)  

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2), 

(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5) и чл. 71 (1) на ПРАСТрУ и предложение на 

катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, утвърждава и предлага 

на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения конкурс за 

заемане на академична длъжност „главен асистент ” по Теория на възпитанието и 

дидактика (Литература за деца) в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, Професионално направление 1.2. Педагогика в състав: 
 

Външна квота: 

1. проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – Бургас, Факултет по обществени науки, 1.2. Педагогика 

2. проф. дн Пламен Иванов Дойнов – НБУ, Департамент Нова българска литература 

3. доц. д-р Пламен Антов Петков, БАН, Институт по литература 

4. проф. дфн Антоанета Петрова Алипиева – ШУ „Еп. К. Преславски“ 

Вътрешна квота: 

1. Доц. д-р Румяна Илчева Неминска 

Резервни членове: 

Външна квота: 

проф. д-р Марина Колева Николова – ТУ – София, ИПФ Сливен 

Вътрешна квота: 

доц. д-р Стефка Иванова Динчийска 

 

    

По Т.3. Откриване на процедура за придобиване на научната степен „доктор на 

науките“  

 

Решение: 

На основание чл. 57 (1) от ПРАСТрУ и по предложение на катедра ПСН, ФС на 

ПФ открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за 

придобиване на НС „доктор на науките“ с тема: „Приложение на изследователския 

подход за повишаване на качеството при академичното обучение на студенти 

педагози“ на доц. д-р Румяна Илчева Неминска. 

 

 

По Т.4. Приемане на нови учебни програми 

 

Учебните програми са обсъдени в катедрите и на УК. 
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Решение: 

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

6 от ПУДУ на ТрУ, приема учебните програми: 

- „Специална психология“ за ОКС „Магистър“, „Специална педагогика, 

Логопедия“; 

- „Специална психология“ за ОКС „Магистър“, „Специална педагогика, 

Ресурсен учител“; 

- „Методически аспекти на обучението по компютърно моделиране“ за ОКС 

„Магистър“, ПНУП (2-, 3- 4-семестриални); 

- „Методика на обучението по чужд език“ за ОКС „Бакалавър“, НУПЧЕ; 

- „Лингвистични особености при усвояване на чужд език в начална училищна 

възраст“ за ОКС „Бакалавър“, НУПЧЕ. 

 

 

По Т.5. Актуализиране на график за провеждане на държавни изпити в ПФ 

  

Решение: 

ФС на ПФ приема графика за провеждане на държавни изпити в ПФ. 

 
 

По Т.6. Текущи 

 

По Т.6. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

         Протоколист                Председател   


