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П Р О Т О К О Л  

№ 08 – продължение 

 

  Днес, 23 юни 2020 г. (петък), от 10.00 часа, в Заседателната зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 16. Съставът се 

редуцира с 3-ма – в болнични. Отсъстват: доц. д-р В. Иванова – на Контролен съвет, доц. 

д-р Е. Лавренцова – на лечение, 2-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.  Привличане на гост-преподаватели за задочно обучение 2020/2021 

     Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

2. Промяна и актуализиране на учебни планове 

     Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

3. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 16 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Привличане на гост-преподаватели за задочно обучение 2020/2021 

 

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-преподаватели за задочно обучение за 

учебната 2020/2021 година следните преподаватели и специалисти от практиката: 

 

Катедра ПСН: 

 

Следва списък. 

 

Катедра ПНУП 

 

Следва списък. 

 

Катедра ИТИИЧЕ 

Следва списък. 
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По Т. 2. Промяна и актуализиране на учебни планове 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 47, ал. 1 

и ал. 2 от Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ, чл. 72 и ал. 2 от 

Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ и чл. 2 и чл. 3х от Наредба 

за държавни изисквания за придобиване на висше образование „ОКС „Бакалавър“ , 

ОКС „Магистър“ и „Специалист“ и по предложение на катедри ПСН, ПНУП и 

ИТИИЧЕ променя и актуализира учебните планове на специалностите, както 

следвана: съотношението на задължителни, избираеми и факултативни часове да е 

спазено 3:2:1: 

 

Катедра ПСН: 

• Социална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение; 

• Социална педагогика, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение; 

• Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение; 

• Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение; 

• Специална педагогика – модул Логопедия, ОКС „Магистър“, 

трисеместриално обучение; 

• Специална педагогика – модул Логопедия, ОКС „Магистър“, 

четирисеместриално обучение; 

• Специална педагогика – модул Ресурсен учител, ОКС „Магистър“, 

четирисеместриално обучение. 

 

Катедра ПНУП: 

• ПНУП, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение; 

• НУПЧЕ, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение; 

• ПНУП, ОКС „Магистър“, двусеместриално обучение; 

• ПНУП, ОКС „Магистър“, трисеместриално обучение; 

• ПНУП, ОКС „Магистър“, четирисеместриално обучение; 

 

Катедра ИТИИЧЕ: 

• НУП.ИКТ в НУ, ОКС „Магистър“, задочно обучение.  

 

Учебните планове да бъдат внесени за утвърждаване в АС на ТрУ. 

 

 

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    


