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П Р О Т О К О Л  

№ 40 

 

  Днес, 13 ноември 2019 г. (сряда), от 13.30 часа в Заседателната зала на 

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

редуцира с 2. Присъстват: 18. Отсъстват: 4 (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. Отчет на приема за учебната 2019/2020 г. и отчет за приходите към 13.11.2019 г. 

в контекста на мандата 

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

 2. Информация от АС, проведен на 15.10.2019 г. 

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

 3. Гласуване структурата на ОС на ПФ 

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

 4. Утвърждаване на нови учебни програми, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

     Докладва: доц. д-р В. Петрова 

 5. Актуализация на учебните програми 

     Докладва: доц. д-р В. Петрова 

 6. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни проекти 

     Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

 7. Утвърждаване състава на научно жури за защита на дисертационен труд 

     Докладва: доц. д-р М. Тенева 

 8.Текущи 

 

В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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 По Т.1. Отчет на приема за учебната 2019/2020 г. и отчет за приходите към 

13.11.2019 г. в контекста на мандата 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема отчета на приема за учебната 2019/2020 г. и отчета за 

приходите към 13.11.2019 г. в контекста на мандата. 

  

 

 По Т.2. Информация от АС, проведен на 15.10.2019 г. 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема информацията от проведения на 15.10.2019 г. АС на ТрУ. 
 

 

По Т.3. Гласуване структурата на ОС на ПФ 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема структурата на ОС на ПФ. ФС взе решение и предлага на 

Председателя на ОС на ПФ отчетно-изборното събрание да се проведе на 12.12.2019. 

 

 

По Т.4. Утвърждаване на нови учебни програми, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ 

 

Решение:  

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 72, ал. 4 

от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема учебните 

програми в проф. направление 1.2. Педагогика, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“, както следва: 

 

 Доц. Д-р Димитрина Брънекова: 

Методика на обучението по компютърно моделиране – задължителна 

дисциплина за специалности ПНУП и НУПЧЕ, ОКС „Бакалавър“, и ПНУП, ОКС 

„Магистър“. 

 Ас. д-р Цвета Делчева: 

Социална педагогика – задължителна дисциплина за специалност Социална 

педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение. 

Социална педагогика – задължителна дисциплина за специалност Специална 

педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение 

 Ас. д-р Митко Шошев: 

Логопсихология – избираема дисциплина за специалност Специална педагогика – 

модул „Логопедия“, ОКС „Магистър“. 

Клинични форми на умствената изостаналост – избираема дисциплина за 

специалност Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение 
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 Ас. д-р Теодора Илиева: 

Публична реч – избираема дисциплина за специалности ПНУП, НУПЧЕ, ПОИТ, 

ПОИИ, ОКС „Бакалавър“, и ПНУП И НУП.ИКТ, ОКС „Магистър“. 

 

По Т.5. Актуализация на учебните програми 

 

Решение:  

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 72, ал. 4 

от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема актуализациите 

на учебните програми за задължителна, избираема и факултативна подготовка в 

проф. направление 1.2. Педагогика, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за 

специалности 

• специалност ПНУП – редовно обучение, ОКС „Бакалавър“  

• специалност ПНУП – задочно обучение, ОКС „Бакалавър“   

• специалност НУПЧЕ – редовно обучение, ОКС „Бакалавър“ 

• специалност Социална педагогика – редовно обучение, ОКС „Бакалавър“  

• специалност Социална педагогика – задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ 

• специалност Специална педагогика – редовно обучение, ОКС „Бакалавър“ 

•  специалност Специална педагогика – задочно обучение, ОКС „Бакалавър“  

  

• специалност ПНУП – 2 семестъра – задочно обучение, ОКС „Магистър“  

• специалност ПНУП – 3 семестъра – задочно обучение, ОКС „Магистър“ 

• специалност ПНУП – 4 семестъра – задочно обучение, ОКС „Магистър“  

• специалност НУП. Информационни и комуникационни технологии в 

началното училище – 4 семестъра – задочно обучение, ОКС „Магистър“ 

• специалност Специална педагогика - Логопедия – 3 семестъра – задочно 

обучение, ОКС „Магистър“  

• специалност Специална педагогика - Логопедия – 4 семестъра – задочно 

обучение, ОКС „Магистър“  

• специалност Специална педагогика – Ресурсен учител – 4 семестъра – задочно 

обучение, ОКС „Магистър“  

• специалност Мениджмънт на социалните и педагогически организации – 2 

семестъра – задочно обучение, ОКС „Магистър“  

 

По Т.6. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни 

проекти 

 

Решение:  

Факултетният съвет при Педагогически факултет приема следните научни 

направления за 2020 г.: 

 Философия, социология, психология  и образование. 

 Европейски езици и междукултурно взаимодействие. 

 Информационни и комуникационни технологии в образованието.  

 Интердисциплинарни изследвания и иновации в образованието за 

интелигентен растеж. 

 Ключови компетенции и учене през целия живот. 

 Приобщаващо образование и активно социално включване. 
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По Т.7. Утвърждаване състава на научно жури за защита на дисертационен 

труд 

 

Решение:  

Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 49, ал. 1 от ПРАСТрУ, 

утвърждава научно жури в състав:  

 Вътрешна квота: 

• Проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, дн – 1.2. Педагогика, ПФ 

• Доц. д-р Румяна Илчева Неминска – 1.2. Педагогика, ПФ 

 Външна квота: 

• Доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева – 1.3. Педагогика на обучението по, ШУ 

• Доц. д-р  Юлия Георгиева Дончева – 1.3. Педагогика на обучението по, РУ 

• Доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – 1.2. Педагогика, ШУ 

• Резерви: 

• Доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова – 1.2. Педагогика, ПФ  

• Доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – 1.2. Педагогика, СУ 

 

за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Академичната адаптация 

на чуждестранните студенти медици чрез преподаването на български език ” на 

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“ и предлага на Ректора издаване на заповед за 

назначаване състава на научното жури. 

 

 

По Т.8. Текущи  

 

По Т.8. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    


