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П Р О Т О К О Л  

№ 14 - продължение 

 

  Днес, 28 януари 2021 г. (четвъртък), от 10.00 се проведе неприсъствено заседание 

на Факултетния съвет, продължение на ФС с протокол № 14/13.01.2021. Участвали 

дистанционно в гласуването: 25, негласували: 2. 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 

още две точки към дневния ред: 

 

 

19. Приемане на квалификационни характеристики на специалност  

“Предучилищна педагогика”, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – 3- и 4- семестриална 

форма на обучение 

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

20. Приемане на учебни планове на специалност  “Предучилищна педагогика”, 

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – 3- и 4- семестриална форма на обучение 

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

 

В резултат на гласуването с 25 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т. 19. Приемане на квалификационни характеристики на специалност  

“Предучилищна педагогика”, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – 3- и 4- 

семестриална форма на обучение 

Решение: 

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

т. 2Б от ПУДУ на ТрУ, приема квалификационните характеристики  

на специалност  “Предучилищна педагогика”, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

– 3- и 4- семестриална форма на обучение и ги предлага за утвърждаване от АС на 

ТрУ. 

 

По Т. 20. Приемане на учебни планове на специалност  “Предучилищна 

педагогика”, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – 3- и 4- семестриална форма на 

обучение 

Решение: 

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

т. 2Б от ПУДУ на ТрУ, приема учебните планове на специалност “Предучилищна 

педагогика”, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – 3- и 4- семестриална форма на 

обучение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    


