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П Р О Т О К О Л  

№ 07 

 

   Днес, 26 май 2020 г. (вторник), от 14.00 часа в Заседателната зала на 

Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 19. 

Съставът се редуцира с 1 – в болнични. Отсъстват: 3-ма по неизвестни 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. Определяне състава на научно жури за придобиване на НС „доктор на науките“ 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

2. Видоизменяне състав на научно жури в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Актуализиране на учебна програма, ОКС „Магистър“, проф. направление 1.2. 

Педагогика 

      Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

4. Отчет на участниците в общоуниверситетски научни проекти за периода 2016-

2019 

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

5. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 19 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Определяне състава на научно жури за придобиване на НС „доктор на 

науките“ 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 59, ал. 2 

на ПРАСТрУ и предложение на катедра „Педагогически и социални науки”, приема 

готовността за защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Илчева Неминска  

пред научно жури, за придобиване на научна степен „доктор на науките” към 

катедра „Педагогически и социални науки“, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“, на тема „Приложение на 

изследователския подход за повишаване на качеството при академичното обучение 

на студенти педагози ” и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за 

назначаване на научно жури в състав: 

Външна квота: 
Проф. д-р Петър Диков Петров – ПН 1.2. Педагогика, СУ ,,Св. Климент Охридски“ 
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Проф. д-р Марина Колева Николова – ПН 1.2. Педагогика,  ТУ-София; ИПФ -  Сливен  

Проф. д-р Лучиян Ангелов Милков, д.н. – ПН 1.2. Педагогика,  СУ ,,Св. Климент 

Охридски“ 

Доц. д-р Юлия Георгиева Дончева – ПН 1.3. Педагогика на обучението по…, РУ „А. 

Кънчев“  

Вътрешна квота: 
Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.– ПН 1.2. Педагогика, ТрУ 

Проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ 

Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова - ПН 1.2. Педагогика, ТрУ 

Резервни членове: 
Доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ   

Доц. д-р Николай Сашков Цанков – ПН 1.2. Педагогика, ЮЗУ ,,Неофит Рилски“  
 

По Т.2. Видоизменяне състав на научно жури в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ 

Решение: 

ФС на ПФ, на основание заявление за отказ с вх. № 483/21.05.2020 г. и чл. чл. 

79 на ПРАСТрУ, гласува да се замени от външната квота за член на научно жури в 

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, назначен със заповед на 

ректора на ТрУ №1037/05.05.2020 г. проф. д-р Ирина Колева Колева с проф. д-р 

Мария Кирилова Баева, д.н.  

   

По Т.3. Актуализиране на учебна програма, ОКС „Магистър“, проф. 

направление 1.2. Педагогика 

Решение: 

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

т. 6 от ПУДУ на ТрУ и чл. 20 (5) от Правила за УД на ТрУ, приема учебната 

програма на избираема дисциплина „Училищен курс по Компютърно моделиране“, 

ОКС „Магистър“, специалности ПНУП и НУП. ИКТ в НУ,  

проф. направление 1.2. Педагогика в частта й водещ дисциплината преподавател. 

 

По Т.4. Отчет на участниците в общоуниверситетски научни проекти за 

периода 2016-2019 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета на участниците в общоуниверситетски  

научни проекти за периода 2016-2019 г. 

 

 

По Т.5. Текущи 

По т.5. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

     

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

         Протоколист               Председател    


