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П Р О Т О К О Л  

№ 06 

 

   Днес, 13 май 2020 г. (сряда), от 11.00 часа в Заседателната зала на 

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

Съставът се редуцира с 1 – в болнични. Отсъстват: 2-ма (доц. Мутафчиева поради 

навършени 65 г. не може да продължи да бъде член на ФС; Димитрина Владимирова – не 

присъства поради извънредното положение). 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. Избор на доцент по § 2 (1), (2) и (3) от допълнителните разпоредби на ПРАС ТрУ 

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

2. Приемане на учебен план на СДК 

Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

3. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Избор на доцент по § 2 (1), (2) и (3) от допълнителните разпоредби на 

ПРАС ТрУ 

 

Решение:  

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 15 (3) на ЗРАСРБ, чл. 78 и § 2 (2) 

на ПРАСТрУ  избира доц. д-р Антон Пенчев Стойков да премине на академична 

длъжност „доцент” по Предучилищна педагогика (Околен свят), в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика в 

ПФ на ТрУ от МФ на ТрУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна 

заповед за заемане на академичната длъжност „доцент” в ПФ на ТрУ. 

 

    

По Т.2. Приемане на учебен план на СДК 

 

Решение:  

На основание гл. IV, чл. 20, т. 2 от Правилата за СДК на ТрУ ФС на ПФ 

приема предложената актуализация на учебен план на СДК „Учител по 

информатика и информационни технологии“ и го предлага за утвърждаване от 

Ректора на ТрУ. 
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По Т.3. Текущи 

 

По т.3. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    


