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П Р О Т О К О Л
№ 11
Днес, 16 септември 2020 г. (сряда), от 13.30 часа в Заседателната зала на
Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 18.
Отсъстват: 5-ма. 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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика
(Социална педагогика)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
2. Избор на академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика
(Основи на природните и обществените дисциплини в началната училищна степен)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
3. Избор на академична длъжност „асистент“ по Методика на обучението по
музика в предучилищна и начална училищна възраст
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
4. Привличане на гост-преподаватели за редовна форма на обучение през
академичната 2020/2021 г.
Докладва: доц. д-р Р. Неминска
5. Текущи
В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Избор на академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и
дидактика (Социална педагогика)
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а, ал. 1 и 2 на ЗРАСРБ, чл. 82,
ал. 1, 2 и 3 на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира ас. д-р Цвета
Апостолова Делчева за „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (Социална
педагогика), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:
Оперативен документ
Име на документа:

Идентификация на документа:
4.2.3_OD_1.7_PF

Протокол / Препис-извлечение от протокол

Издание:
В сила от:
Редактиран:
Страница:

1
14.09.2011г.
2 от 6

направление 1.2. Педагогика и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна
заповед за заемане на академичната длъжност „доцент”.
По Т.2. Избор на академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и
дидактика (Основи на природните и обществените дисциплини в началната
училищна степен)
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а, ал. 1 и 2 на ЗРАСРБ, чл. 82,
ал. 1, 2 и 3 на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира ас. д-р Мариан
Георгиев Делчев за „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (Основи на
природните и обществените дисциплини в началната училищна степен), в област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за заемане
на академичната длъжност „доцент”.
По Т.3. Избор на академична длъжност „асистент“ по Методика на обучението
по музика в предучилищна и начална училищна възраст
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64, ал. 6 от Правилника за
развитие на академичния състав в ТрУ и протокол на комисията за допускане на
кандидатите до участие в обявения конкурс, избира Диана Вескова Петкова за
„асистент” по Методика на обучението по музика в предучилищна и начална
училищна възраст, в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... и предлага на
Ректора на ТрУ за назначаване на безсрочен трудов договор.

По Т.4. Привличане на гост-преподаватели за редовна форма на обучение през
академичната 2020/2021 г.
Решение:
КАТЕДРА ПСН:
Проф. д-р Веска Шошева
Задължителни дисциплини, уч. 2020/21 г.
Специалност Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“ , редовно обучение
1 курс
Основи на специалната педагогика - 40 л. – първи семестър
2 курс
Педагогика на лица с умствена изостаналост - 40 л. – четвърти семестър
Специалност Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“ , задочно обучение
1 курс
Основи на специалната педагогика - 40 л. – първи семестър
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2 курс
Педагогика на лица с умствена изостаналост - 25 л. – четвърти семестър
Специалност Специална педагогика – модул Логопедия, 4 семестъра, ОКС
„Магистър“
Основи на специалната педагогика - 20 л., първи семестър
Комуникативни нарушения при ДУИ - 15 л., четвърти семестър
Специална педагогика – модул Логопедия, 3 семестъра, ОКС „Магистър“
Комуникативни нарушения при ДУИ - 15 л., трети семестър
Специална педагогика – модул Ресурсен учител, 4 семестъра, ОКС „Магистър“
Основи на специалната педагогика - 20 л., първи семестър
Оценяване на индивидуалните потребности от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците - 15 л., 15 у., втори семестър
Приобщаващо образование на деца и ученици с умствена изостаналост - 15 л., 15
у., трети семестър
Ас. Мартин Ранчев
Специалност Мениджмънт на социалните и педагогическите организации,
ОКС „Магистър“
Европейска институционална система – 5 ч. упр., 2-ри семестър
Мениджмънт на проекти в образованието – 5. упр., 2-ри семестър
Специалност Социална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Социология – 30 ч. упр., 3-ти семестър
Европейска социална политика – 30 ч. упр., 2-ри семестър
Образование в мултикултурна среда – 30 ч. упр., 1-ви семестър
Културология – 5 ч. упр., 2-ри семестър
Педагогическа етика - 30 ч. упр., 1-ви семестър
Специалност Социална педагогика, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение
Социология – 15 ч. упр., 3-ти семестър
Европейска социална политика – 15 ч. упр., 2-ри семестър
Образование в мултикултурна среда – 15 ч. упр., 1-ви семестър
Културология – 5 ч. упр., 2-ри семестър
Педагогическа етика - 30 ч. упр., 1-ви семестър
Педагогическа етика - 15 ч. упр., 1-ви семестър
Специалност Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Педагогическа етика - 30 ч. упр., 1-ви семестър
Специалност Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение
Педагогическа етика - 10 ч. упр., 1-ви семестър
Специалност ПНУП, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Педагогическа етика - 30 ч. упр., 1-ви семестър, (три групи)
Специалност ПНУП, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение
Педагогическа етика - 10 ч. упр., 1-ви семестър, (две групи)
Мариана Господинова
Специалност Социална педагогика, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 1.
Пенитенциарна педагогика – 30 ч. упражнение, 6-ти семестър Специалност Социална
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org
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педагогика, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение 1. Пенитенциарна педагогика – 15 ч.
упражнение, 6-ти семестър.
Д-р Кирил Христов Тенев - Кочат
1. Анатомия, физиология и патология на органите на речта и слуха - 10 лекции +
5 упражнения при ОКС „Бакалавър“, Специална педагогика;
2. Гласови нарушения – 20 лекции при ОКС „магистър“, Специална педагогика –
Логопедия /3 семестриално обучение/
3. Гласови нарушения – 20 лекции при ОКС „магистър „Специална педагогика –
Логопедия /4 семестриално обучение/
КАТЕДРА ПНУП:
№ Гост
Учебна дисциплина
преподавател
1.

2.

3.

4.

5.

Мариана
Богданова

Хорариум

Специалност

Педагогика на овладяване 21
на елементарни
математически представи
в детската градина

ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 2 курс

Методика на обучението 21
по математика в 1. – 4.
Клас

ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 3 курс

Методика на обучението
по математика в 1. – 4.
Клас
Виолета
Педагогика на овладяване
Димитрова
на елементарни
/детски учител математически представи
от практиката/ в детската градина
Дочка Тодорова Педагогика на овладяване
/детски учител на елементарни
от практиката/ математически представи
в детската градина
Теодора
Методика на обучението
Узунова
по математика в 1. – 4.
/начален
Клас
учител от
Методика на обучението
практиката/
по математика в 1. – 4.
Клас
Неша Горчева Методика на обучението
/начален
по математика в 1. – 4.
учител от
Клас

21

15 У + 15 У
хоспетиране

ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 4 курс
ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 2 курс

15 У

ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 2 курс

15 У

ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 3 курс
ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 4 курс
ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 3 курс, 4 курс

15 У + 15 У
хоспетиране
15 У
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ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 4 курс

Методика на музикалното 60 Л
възпитание в детската
градина и 1.–4. клас

ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 3 курс

Методика на музикалното 30 Л
възпитание в 1.–4. клас

ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
НУПЧЕ – 3 курс

Овладяване на български
език и литература в
детската градина

ОКС „Бакалавър“ редовно
обучение
ПНУП – 2 курс

45 Л

КАТЕДРА ИТИИЧЕ:
Дисциплина

Английски език

Морфосинтаксис

Семестър

Специалност

Часове

Предложение

Обосновка

зимен+летен

Соц. педагогика
ПОИТ
ПНУП
НУПЧЕ

450 У

Маргарита
Метларова

Замества ас. Мариана Павлова,
която е в майчинство

Доц. Свилен
Станчев

За продължаване на
теоретичната филологическа
подготовка на студентите от
специалност НУПЧЕ по учебна
дисциплина "Морфосинтаксис"
е необходимо да бъде поканен
за гост-преподавател такъв с
филологическа специализация
в областта на Английски език. В
настоящия преподавателски
състав в ПФ на ОТД няма такъв
преподавател. С цел запазване
на приемствеността от
предходни-те години и
целостта на учебния план.

Атанаска Янева
(240 ч.)

До избор на асистент по
Графичен дизайн – обявен е
конкурс

летен

НУПЧЕ 2 к.

30 Л

Графичен
част

дизайн

I

летен

ПОИИГД – I к.

60

Графичен
част

дизайн

II

зимен

ПОИИГД – II к

60

Графичен дизайн III
част

летен

ПОИИГД – II к.

60

Обработка
изображения
работа
специализиран
софтуер

зимен

ПОИТ – 4 курс

30

на
при
със
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Приложни
интерактивни
проекти

арт

Съвременни графични
техники
Нови
медии
и
концептуално
изкуство
Визуална
комуникация
Композиция
във
визуалните изкуства

зимен

ПОИИГД- 1 к.

30

летен
зимен

ПОИИГД – I к.
ПОИИГД – II к.

40
40

зимен

ПОИИГД – I к.

30

летен

ПОИИГД – II к.

15

летен

ПОИИГД – II к.

15

зимен

ПОИИГД – II к.

20

зимен

ПОИИГД – I к.
ПОИИГД – II к.

5

14.09.2011г.
6 от 6

Милен Алагенски
(125 ч.)

1
Илюстрация

1

Елена Георгиева
(65 ч.)

1
5

ИКТ в обучението и
работа в дигитална
среда

Интернет технологии
Специализирана
терминология по ИТ
на английски език
Електронна
достъпност и интернет
зависимост
Информационни
и
комуникационни
технологии
в
обучението и работа в
дигитална среда

летен

Соц. педагогика
Спец.педагогика
ПНУП (зад.)
ПОИИГД
НУПЧЕ

210 У

зимен

ПОИТ

30 У

летен

ПОИТ

30 У

зимен

ПОИТ

15 У

зимен

маг. ПНУП (4 сем)

20 У

ас. Христомир
Зафиров
(305 ч. У)

До избор на асистент по
Информационни технологии –
обявен е конкурс

По Т.5. Текущи
По т.5. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р Т. Борисова, д. н.
Председател
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