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П Р О Т О К О Л  

№ 39 

 

  Днес, 12 септември 2019 г. (четвъртък), от 11.00 часа в Заседателната зала на 

Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се 

редуцира с 4. Присъстват: 18. Отсъстват: 2 (по уважителни причини). Налице е 

необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е 

редовно и може да взема решения. 

  Проф. д-р Петър Петров, д. н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване 

следния 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

 

1. Информация за хода на кандидатстудентския прием за учебната 2019/2020 г. 

    Докладва: проф. д-р П. Петров, д. н. 

2. Отчет за приходите към 11.09.2019 г. 

              Докладва: проф. д-р П. Петров, д. н. 

3. Информация от разширен Ректорски съвет, проведен на 03.09.2019 г. 

    Докладва: проф. д-р П. Петров, д. н. 

4. Гласуване на правото на преподаватели с ОНС „доктор“ да изнасят лекции, 

натоварване на докторанти с учебна дейност и гласуване правото на декана да дава 

служебни заверки 

    Докладва: доц. д-р В. Петрова 

5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 1.2. Педагогика в ПФ на ТрУ 

    Докладва: доц. д-р В. Петрова 

6. Отчисляване на докторант с право на защита 

    Докладва: доц. д-р М. Тенева 

7. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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  По Т.1. Информация за хода на кандидатстудентския прием за учебната 

2019/2020 г. 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема информацията за хода на кандидатстудентския прием за 

учебната 2019/2020 г. 

 

 

 По Т.2. Отчет за приходите към 11.09.2019 г. 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема отчета за приходите към 11.09.2019 г.  
 

 

По Т.3. Информация от разширен Ректорски съвет проведен на 03.09.2019 г. 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема информацията от разширения Ректорски съвет, проведен на 

03.09.2019 г. 

 

 

По Т.4. Гласуване на правото на преподаватели с ОНС „доктор“ да изнасят 

лекции, натоварване на докторанти с учебна дейност и гласуване правото на декана 

да дава служебни заверки 

 

4.1. Решение:  

 На основание чл. 23, ал.7 от Правила за учебната дейност на ТрУ, ФС на ПФ 

гласува правото на нехабилитирани преподаватели с научна и образователна степен 

„доктор” да водят лекционни курсове в ПФ. 

 

 

4.2. Решение:  

ФС на ПФ приема редовните докторанти в ПФ да бъдат натоварвани с учебна 

заетост до ½ от заетостта на асистентите (180 часа). През последната година на 

докторантурата те се освобождават от такава дейност.  

 

 

4.3. Решение:  
ФС упълномощава Декана на ПФ да  заверява служебно семестъра, съгласно чл.86, 

ал.5 от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ. 

 

 

По Т.5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на 

професионално направление 1.2. Педагогика в ПФ на ТрУ 

 

Решение:  
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Факултетният съвет на ПФ приема доклада-самооценка за програмна 

акредитация на професионално направление 1.2. Педагогика в ПФ на ТрУ. Докладът 

да бъде представен за утвърждаване от АС на ТрУ до 25.09.2019 г.  
 

 

По Т.6. Отчисляване на докторант с право на защита 

 

Решение:  

Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение на 

катедра „Педагогически и социални науки“, отчислява докторанта Ивелина 

Венциславова Ангелова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра 

ПСН, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, научна специалност ,,Теория на възпитанието и 

дидактика“, с тема на дисертационния труд „Академичната адаптация на 

чуждестранните студенти медици чрез преподаването на български език“, с научени 

ръководители проф. д-р Таня Борисова, д. н. и доц. д-р Елена Лавренцова и предлага 

на Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на защита. 

 

 

По Т.7. Текущи 

 

По Т. 7. Решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

Г. Иванова                                            Проф. д-р П. Петров, д. н. 

    Протоколист                 Председател    


