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П Р О Т О К О Л  

№ 14 

 

  Днес, 13 януари 2021 г. (сряда), от 11.00 часа в зала 205 на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 24. Отсъстват: 3-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 Методика на обучението по 

информатика и информационни технологии   

  Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

2. Избор на академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика 

(Социално-емоционално учене) 

  Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

3. Избор на академична длъжност „доцент“ по Педагогика на обучението по 

информационни технологии  

  Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

4. Финансов отчет към 31.12.2020 

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

5. Откриване на процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ 

  Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

6. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение 

  Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

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

  Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

8. Приемане на окончателни отчети по Научни проекти 

  Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

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

  Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

10. Зачисляване на докторанти в редовна форма на обучение 

  Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

11. Прием и утвърждаване на учебна програма „Статистически методи в 

педагогическата диагностика“ 

  Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н. 
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12. Приемане на квалификационна характеристика на специалност  “Технологии на 

обучението по информатика и информационни технологии”, ОКС „Магистър“ 

  Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н. 

13. Приемане на учебен план на “Технологии на обучението по информатика и 

информационни технологии”, ОКС “Магистър” – 2 сем. задочно обучение 

  Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.  

14. Приемане на учебен план на специалност “Технологии на обучението по 

информатика и информационни технологии”, ОКС “Магистър” – 3 сем. задочно обучение 

  Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н. 

15. Приемане на учебен план на “Технологии на обучението по информатика и 

информационни технологии”, ОКС “Магистър” – 4 сем. задочно обучение 

  Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н. 

16. Промяна в начина на дипломиране на магистрите 

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

17. Коригиране на числеността на академичния състав на ПФ 

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

18. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 24 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Избор на академична длъжност „доцент“ по Методика на обучението 

по информатика и информационни технологии 
  

 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 Даниела 

Тодорова Кожухарова за „доцент” по Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии, в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 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 (Социално-емоционално учене) 

 

 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 Венета 

Косева Узунова за „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (социално-

емоционално учене), в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика за нуждите на ДИПКУ-ТрУ и предлага 
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на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. 

 

 

По Т. 3. Избор на академична длъжност „доцент“ по Педагогика на обучението 

по информационни технологии  

    

  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 гл. ас. д-р 

Златоели Атанасова Дучева за „доцент” по Педагогика на обучението по 

информационни технологии, в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на ФТТ-

ТрУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за заемане на 

академичната длъжност „доцент”. 

 

По Т.4. Финансов отчет към 31.12.2020 

 

Решение: 

 Във връзка с новите промени в Бюджета и новите ВПРЗ ФС на ПФ 

преустановява обявяването на конкурси за заемането на академични длъжности до 

месец март 2021 г. 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема финансовия отчет към 31.12.2020 г. 

 

 

По Т.5. Откриване на процедура за придобиване на научната степен „доктор 

на науките“ 

 

Решение: 

На основание чл. 57 (1) от ПРАСТрУ и по предложение на катедра ПСН, ФС на 

ПФ открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за 

придобиване на НС „доктор на науките“ с тема: „Приобщаващо-образователен 

модел за развитие на социалната компетентност при деца от задължителната 

подготвителна група/клас“ на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева. 

 

 

По Т.6. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение  

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 14, ал. 1, 

3, 4, 5 и 6 на ПРАС на ТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН от 15.12.2020 г. 

зачислява Георги Паунов Бакалов в докторантура на самостоятелна подготовка по 

научна специалност Специална педагогика, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на 

дисертацията е „Организационно-функционална структура на центровете за 

специална образователна подкрепа. Иновативен модел за оптимизиране на 
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дейността.”. 

ФС избира за научен ръководител доц. д-р Митко Димитров Шошев, д.пс. и за 

научен консултант доц. д-р Генчо Василев Вълчев. 

ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на Георги Паунов 

Бакалов. 

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляване на Георги 

Паунов Бакалов в докторантура на самостоятелна подготовка, със срок на обучение 

до 3 години. 

Разходите по обучението и защитата на дисертационния труд ще са за сметка 

на докторанта Георги Паунов Бакалов. 

 

 

По Т.7. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни 

проекти  

 

Решение: 

  Факултетният съвет на Педагогически факултет приема следните научни 

направления за 2021 г.:  

 Философия, социология, психология и образование - ОТПАДА; 

 Европейски езици и междукултурно взаимодействие - ОТПАДА;  

 Информационни и комуникационни технологии в образованието - ОТПАДА; 

 Интердисциплинарни изследвания и иновации в образованието - ЗАПАЗВА;  

 Ключови компетенции и учене през целия живот - ОТПАДА;  

 Приобщаващо образование и активно социално включване - ЗАПАЗВА; 

•  Реализация на компетентностния подход - ДОБАВЯ; 

• STEAM-обучение и дигитални компетенции - ДОБАВЯ; 

• Междукултурно взаимодействие и интеграция на маргинализирани групи - 

ДОБАВЯ; 

 

 

По Т.8. Приемане на окончателни отчети по Научни проекти 

 

Решение: 

ФС в съответствие с чл. 21, ал. (4) от Правилата за условията и реда за 

оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата, отпускани 

целево от Държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност, приема 

окончателните отчети на научни проекти: 

 Научен проект № 2/2018 ,,Връзка между висшето училище и потребителите 

на образователни услуги“ с  ръководител: доц. д-р Мария Тенева 

 Научен проект № 1/2019: „Годишник на Педагогически факултет, 

Тракийски университет- том 16, 2019 година“ с ръководител: доц. д-р Иванка 

Шивачева-Пинеда 
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По Т.9. 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 Таня Иванова Борисова, д.н. – ПФ, ТрУ 

доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда  – ПФ, ТрУ 

Външна квота: 

проф. д-р Марина Колева Николова – ТУ – София, ИПФ – гр. Сливен 

проф. д-р Георги Владимиров Игнатов – СУ „Св. Климент Охридски“ – София 

доц. д-р Корнелия Николаева Найденова – НСА „В. Левски“ – София 

Резерви: 

доц. д-р Веселина Георгиева Иванова – ПФ, ТрУ 

доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – СУ „Св. Климент Охридски“ – София 

 

 

за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Формиране на 

професионално-педагогическа компетентност за спортноанимационна дейност ” на 

ас. Донка Динчева Желева - Терзиева, 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.10. Зачисляване на докторанти в редовна форма на обучение 

  

Решение: 

1. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра Педагогически и социални 

науки зачислява в редовна форма на докторантура Илона Руменова Суличка по 

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

Темата на дисертацията е  „Решаване на проблеми в сътрудничество чрез STEAM 

обучение в началното училище“. 

 ФС избира за научен ръководител доц. д-р Николай Сашков Цанков.  

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

редовна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

2. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра Педагогически и социални 

науки зачислява в редовна форма на докторантура Стоянка Банова Тодорова по 

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше 
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образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

Темата на дисертацията е  „Изграждане основите на природонаучната грамотност в 

обучението в начален етап на основната образователна степен“.  

ФС избира за научен ръководител доц. д-р Ваня Атанасова Иванова.  

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

редовна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

3. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра Педагогически и социални 

науки зачислява в задочна форма на докторантура Красимира Стоева Ибришимова 

по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

Темата на дисертацията е  „Формиране на културна компетентност у учениците в 

основното училище при прилагане на занимания с изкуство“.  

ФС избира за научен ръководител доц. д-р Ани Димова Златева.  

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

задочна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

4. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „Педагогически и социални 

науки” зачислява в задочна форма на докторантура Румяна Димитрова Минкова по 

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

Темата на дисертацията е  „Развитие на социално-гражданска компетенция в 

прехода между детска градина и училище чрез симулационно базирана технология 

по гражданско образование“.  

ФС избира за научен ръководител доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.  

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

задочна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

 

10.2. Специалност  „Специална педагогика” 

  

Решение: 

1. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „Педагогически и социални 

науки” зачислява в редовна форма на докторантура Петя Василева Опеци по научна 

специалност „Специална педагогика“, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на 

дисертацията е  „Вторични знакови системи в обучението по английски език на деца 

със слухови нарушения, интегрирани в общообразователна среда“. 

 ФС избира за научен ръководител доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева. 
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ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

редовна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

2. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „Педагогически и социални 

науки” зачислява в редовна форма на докторантура Веселина Добрева Иванова по 

научна специалност „Специална педагогика“, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на 

дисертацията е  „Психолого - педагогически технологии в процеса на обучение на 

деца с умствена изостаналост (2-4 клас) в Центрове за специална образователна 

подкрепа“.  

ФС избира за научен ръководител доц. д-р Митко Димитров Шошев, д.пс. 

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

редовна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

3. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра „Педагогически и социални 

науки” зачислява в задочна форма на докторантура Жана Тодорова Георгиева по 

научна специалност Специална педагогика, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на 

дисертацията е  „Мултисензорен подход за развитие на комуникативна 

компетентност при деца с алалия“.  

ФС избира за научен ръководител доц. д-р Генчо Василев Вълчев.  

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

задочна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

 

По Т.11. Прием и утвърждаване на учебна програма „Статистически методи в 

педагогическата диагностика“ 

 

Решение: 

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

т. 6 от ПУДУ на ТрУ, приема учебната програма „Статистически методи в 

педагогическата диагностика“ в проф. направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…, ОКС „Бакалавър“. 
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По Т. 12. Приемане на квалификационна характеристика на специалност  

“Технологии на обучението по информатика и информационни технологии”, ОКС 

„Магистър“ 

 

Решение: 

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

т. 2Б от ПУДУ на ТрУ, приема квалификационната характеристика  

на специалност  “Технологии на обучението по информатика и информационни 

технологии”, ОКС „Магистър“ и я предлага за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

 

По Т. 13. Приемане на учебен план на специалност “Технологии на обучението 

по информатика и информационни технологии”, ОКС “Магистър” – 2 сем. задочно 

обучение 

 

Решение: 

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

т. 2Б от ПУДУ на ТрУ, приема учебния план на специалност “Технологии на 

обучението по информатика и информационни технологии”, ОКС “Магистър”– 2 

сем. задочно обучение и го предлага за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

   

По Т. 14. Приемане на учебен план на специалност “Технологии на обучението 

по информатика и информационни технологии”, ОКС “Магистър” – 3 сем. задочно 

обучение 

 

Решение: 

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

т. 2Б от ПУДУ на ТрУ, приема учебния план на специалност “Технологии на 

обучението по информатика и информационни технологии”, ОКС “Магистър”– 3 

сем. задочно обучение и го предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.  
 

 

По Т. 15. Приемане на учебен план на специалност “Технологии на обучението 

по информатика и информационни технологии”, ОКС “Магистър” – 4 сем. задочно 

обучение 

 

Решение: 

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

т. 2Б от ПУДУ на ТрУ, приема учебния план на специалност “Технологии на 

обучението по информатика и информационни технологии”, ОКС “Магистър”– 4 сем. 

задочно обучение и го предлага за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

 

По Т. 16. Промяна в начина на дипломиране на магистрите 

Решение: 

На основание чл.3, т.2 от Наредба за държавни изисквания за придобиване на 

професионална квалификация „Учител“ лица, които са придобили професионална 
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квалификация „Учител“ или работят като педагогически специалисти (доказано с 

договор), обучаващи се в ОКС „Магистър“, са придобили квалификация „Учител“ и 

не следва да полагат отново практико-приложен държавен изпит; 

1. На основание чл.45, ал.1 от ЗВО, раздел IV, чл.49, ал.7 и чл. 50, ал.1 от 

ПУДУ на ТрУ и чл.35, ал.1 от Правила за УД на ТрУ ФС на ПФ приема обучаващите 

се по т.1 да завършват със защита на магистърска теза; 

2. ФС на ПФ възлага на Зам.-деканите по УД и Логистика да разработят 

критерии за подготовка и оценка на магистърската теза в съответствие на ЗВО и 

всички нормативни документи на ТрУ. Срок: 01.02.2021 г. 

 

 

По Т.17. Коригиране на числеността на академичния състав на ПФ 

 

Решение: 

Във връзка с подписаната програма за развитие на ТрУ между Министъра на 

образованието и науката и Ректора на ТрУ, ПФ разкрива нови специалности и 

магистърски програми. 

ФС на ПФ предлага на АС на ТрУ да  увеличи преподавателския състав на ПФ 

(считано от 01.01.2021 г.) с 4 /четири/ щатни бройки - „асистент“ . 

Така ср. год. щатни бройки на ПФ стават 76. 

 

По Т. 18 Текущи 

 

По Т.18. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

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

    Протоколист               Председател    


