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П Р О Т О К О Л  

№ 20 

 

  Днес, 22 юни 2021 г. (вторник), от 13.00 часа в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 20. Съставът се 

редуцира с 2-ма. 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 

следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на атестационни листи и годишни отчети на докторанти 

       Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев  

2. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение  

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Приемане на актуализирани учебни програми по ТВД, ОНС „Доктор“, в частта 

„Литература“ 

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

4. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет 

от САНК за специалност ПОИТ 

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

5. Приемане на отчет за индивидуалните учебни планове на преподавателите 

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

6. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 20 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Приемане на атестационни листи и годишни отчети на докторанти 

 

Решение: 

ФС на ПФ, на основание чл. 25, ал. 1, ал. 2., ал. 3, ал. 7 от ПРАСТрУ, приема 

отчетите за извършените дейности по индивидуалния план и атестационните листи 

на докторантите: 

• Борислава Веселинова Петрова, докторант в редовна форма по научна 

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

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с научен 

ръководител доц. д-р Генчо Вълчев и научен консултант доц. д-р Милена Илиева, 

ДИПКУ; 

• Весела Алексиева Алексиева, докторант в редовна форма по научна 

специалност „Специална педагогика“, в област на висше образование 1. 
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Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с научен 

ръководител доц. д-р Дияна Георгиева; 

• Жана Пламенова Колева, докторант в редовна форма по научна специалност 

„Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с научен 

ръководител доц. д-р Румяна Неминска и консултант ас. д-р Милен Димитров; 

• Яна Димитрова Бабрикова, докторант в редовна форма по научна 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с научен 

ръководител доц. д-р Иванка Шивачева. 

 

По Т.2. 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 16.06.2021 г., 

зачислява Станислав Петров Пандин 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 „Просоциалното поведение на учениците в гимназиален етап в 

контекста на общата подкрепа за личностно развитие в приобщаващото образование. 

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

ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на Станислав Петров 

Пандин. 

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

Станислав Петров Пандин 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 Станислав Петров Пандин. 
 

 

По Т.3. Приемане на актуализирани учебни програми по ТВД, ОНС „Доктор“, 

в частта „Литература“ 

 

Решение: 

В изпълнение на препоръка №1 на НАОА при програмната акредитация на 

докторска програма ТВД "Да се актуализират литературните източници в учебните 

програми“ и в съответствие с чл. 25, (8), т. 6 от ПУДУ на ТрУ Факултетният съвет на 

Педагогически факултет приема извършената актуализация на учебните програми по 

ТВД, ОНС „Доктор“, в частта „Литература“.  
 

 

 По Т.4. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на 

Акредитационния съвет от САНК за специалност ПОИТ 
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Решение: 

Факултетният съвет на ПФ приема доклада за изпълнение на препоръките на 

Акредитационния съвет по САНК за специалност ПОИТ, проф. напр. 1.3. 

Педагогика на обучението по… и определя след утвърждаването му в АС да бъде 

депозиран в НАОА в срок до септември 2021 г. 
 

 

По Т.5. Приемане на отчет за индивидуалните учебни планове на 

преподавателите 
 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета на изпълнение на индивидуалните планове на 

преподавателите за учебната 2020/2021 г. 
 

 

По Т.6. Текущи 

 

По Т.6. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

         Протоколист               Председател    


