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П Р О Т О К О Л
№ 17
Днес, 21 април 2021 г. (сряда), от 13.00 часа се проведе неприсъствено заседание на
Факултетния съвет. Присъстват: 23. Съставът се редуцира с 1 – в командировка в
чужбина. 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. Разпределение на средствата по научни проекти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
2. Обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
3. Привличане на гост-преподавател за нуждите на СДК по „Английски език“
Докладва: доц. д-р М. Делчев
4. Текущи
В резултат на гласуването с 23 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Разпределение на средствата по научни проекти
Решение:
Факултетният съвет при Педагогически факултет, на основание чл. 10, ал. 2
от Правила за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и
разходването на средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на
ТрУ дейност, предлага на Централната комисия при Тракийски университет да
утвърди класираните проекти и разпределението на целевата субсидия за научни
проекти 2021 г.
Т.2. Обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност
2.1. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по
Теория на възпитанието и дидактика
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) и чл.
29 (4) и (5) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 85 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение на
катедра ПСН и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на
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академична длъжност „професор” по Теория на възпитанието и дидактика, в област
на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник и
предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
2.2. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по
Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) и чл. 29
(4) и (5) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 85 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение на катедра
ПНУП и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „професор” по Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна
педагогика), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в
Държавен вестник и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.

2.3. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по
Предучилищна педагогика (Управление на детско заведение)
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) от
ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 64 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение на катедра ПНУП и
решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „асистент” по Предучилищна педагогика (Управление на детско
заведение), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в
централен ежедневник и на интернет страницата на ТрУ и предлага за утвърждаване
от АС на ТрУ.

По Т.3. Привличане на гост-преподавател за нуждите на СДК по „Английски
език“
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 52, ал. 1,
2 и 3 от Закона за висше образование и чл. 56, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за
устройство, дейност и управление на ТрУ, привлича за гост-преподавател за нуждите
на учебния процес в СДК „Учител по английски език“ № 744 д-р Ирина Стойкова
Димитрова за извеждане на 10 часа лекции и 365 часа упражнения.
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По Т.4. Текущи
По Т. Текущи 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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