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П Р О Т О К О Л  

№ 16 

 

  Днес, 05 април 2021 г. (понеделник), от 13.00 часа в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 22. Съставът се 

редуцира с 2-ма – в болнични. 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 

следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Информация за бюджета и за собствените приходи към 31.03.2021 г. 

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

2. Анализ на зимна сесия, уч. 2020/2021 г. и на онлайн обучението 

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

3. Трансформиране на щатна бройка „асистент“ в „доцент“ 

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

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

(чуждоезикова комуникация на английски език) 

Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

5. Избор на академична длъжност "асистент" по Методика на обучението по 

математика в предучилищното образование и начален етап на основната 

образователна степен 
Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

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

       Докладва: доц. д-р Цв. Делчева 

7. Текущи 

В резултат на гласуването с 22 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Информация за бюджета и за собствените приходи към 31.03.2021 г. 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема информацията за бюджета и за собствените приходи към 

31.03.2021 г. 

 

 

По Т.2. Анализ на зимна сесия, уч. 2020/2021 г. и на онлайн обучението 

 

Решение 2.1.:  

Всички асистенти от ПФ да посетят педагогическия курс за придобиване на 

педагогическа правоспособност. 
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Решение 2.2.: 

На основание чл. 25 (8), т.14 от ПУДУ на ТрУ ФС на ПФ приема анализа на 

резултатите от зимната сесия на учебната 2020/2021 г. и анализа на онлайн 

обучението.  

 

 

По Т.3. Трансформиране на щатна бройка „асистент“ в „доцент“ 

 

Решение: 

• На основание чл. 26, т. 14 от ЗВО, чл. 25, ал. 8, т. 14 от ПУДУ на ТрУ и във 

връзка с взето решение на Академичен съвет с протокол № 10 от 21.09.2020 г., 

за обявяване на конкурс за доцент в ПФ, се налага да се трансформира 

следната незаета академична щатна длъжност: 

• 1 брой незаета академична щатна длъжност за „асистент“ с код по НКПД 2310 

7002 да се трансформира в 1 брой академична щатна длъжност „доцент“ с код 

по НКПД 2310 7004. 
 

 

По Т.4. Избор на академична длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и 

дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език) 

 

 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 Златка 

Димитрова Желязкова за „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика 

(чуждоезикова комуникация на английски език), 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.5. Избор на академична длъжност "асистент" по Методика на обучението 

по математика в предучилищното образование и начален етап на основната 

образователна степен 
 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 1 на ПРАСТрУ и доклад 

на председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира Наталия 

Иванова Недкова за „асистент” по Методика на обучението по математика в 

предучилищното образование и начален етап на основната образователна степен, в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на ПФ и предлага на Ректора на ТрУ 

издаване на  съответна заповед за заемане на академичната длъжност „асистент”. 
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По Т.6. 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: „Развитие на дигиталната 

компетентност на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика (от 

компетентностно рамкиране към трансгресивно проектиране)“ на доц. д-р Николай 

Сашков Цанков. 
  

 

 

По Т.7. Текущи 

 

 По Т.7. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

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

    Протоколист               Председател    


