
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т

П Р О Т О К О Л  №  2/30.Х.2012 г.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за КСК 2012 на Педагогически факултет.

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година 

следните лица:

Катедра “ПУП”

- Пламена  Гълъбова  –  60  ч.  упр.  по  дисциплината  Педагогически 

технологии  в  играта  –  хоспитиране,  практически  упражнения  в 

специалностите “ПУПЧЕ и ПНУП р.о.

- Соня Серафимова - 60 ч. упр. по дисциплината Педагогически технологии 

в  играта  –  хоспитиране,  практически  упражнения  в  специалностите 

“ПУПЧЕ и ПНУП р.о.

- Доц.д-р Тодорка Тодорова Велинова – 200 ч.у пр. По дисциплината ФМП 

І семестър за специалности ПУПЧЕ и ПНУП.

Катедра “ТМФВ и спорт”

- доц.Стайко Цонев Цонев – 50 ч.упр. по социология

- Генка Енчева Андонова – 50 ч.упр. по биомеханика

Катедра “Естетическо възпитание”

- Панайот Минчев Панайотов –  250 ч. в упр. по дисциплината „Перспектива” с 

Iк. I, „Графичен дизайн” IVк.VII ПОИИ; „ОИИ” Iк Iс  НУП ЧЕ българи; „ОИИ” Iк Iс 

НУП ЧЕ чужденци; „МОИИ в начален етап на СОУ” IIIк. V сем, НУП ЧЕ българи; 

„МОИИ в начален етап на СОУ” IIIк. V сем, НУП ЧЕ чужденци.

- Димитър Атанасов Атанасов 150 ч. в упр. по дисциплината“Актьорско 

майсторство” IІ част с IІ к., IIIсем., - Часовете на Петър Божидаров Влайков - 

гласувани на ФС с протокол 16/19.06.2012г. отпадат. 

- Доц. д-р Желка Колева Табакова – Общо за уч. 2012/13 год. 120 ч. в упр. по 

10.50 лв., по дисциплините „Танци” - І к. и ИД  „Техника на джаз танца” – II к.

- Станислав Петров Багалев – 30 часа в упр. по ИД „Бойни техники – айкидо” с 

III к., V сем., специалност АДТ.

Катедра “Музика” – за І семестър 2012/2013 г.

1. Галя Георгиева Петрова – Киркова – 60 ч. в упр. по дисциплините «спец. предмет 

(народно пеене)» IIIк., ПОМ и IIIк., IV к., ДПИИ.



2.Ганка  Георгиева  Георгиева  –  30  ч.  в  упр.  по  дисциплината  «спец.  предмет 

(класическо пеене)» с I, II, IIIк. ПОМ

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните  промени в учебни планове  на 

специалности от ПФ:

 -  Специалност  “Джаз  и  поп  изпълнителско  изкуство”  –  в  ІV  семестър  към 

избираеми дисциплини ІІ част да се включи дисциплината “Български народни танци ІІ 

част”.

- Специалност “ПУПЧЕ” р.о. – във ІІ семестър към избираеми дисциплини ІІ част 

да се включи дисциплината “Практическа граматика”;

- Специалност “ПНУП” редовно и задочно обучение към Факултатив ІІ част във ІІ 

семестър да се включи дисциплината “Празници и обрядност на етносите в България”.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Деница  Александрова 

Алипиева  –  докторант  на  самостоятелна  подготовка  към  катедра  “Психология  и 

социални дейности” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа 

и  възрастова  психология  за  периода  от   10.01.2012  до   30.10.2012  г.,  с  тема  на 

дисертационния  труд  „Идентичност  и  постижения  в  ранното  юношество”,  научни 

ръководители:  проф.дпн  Румен  Стаматов,  доц.д-р  Борис  Минчев  и  дава много  добра 

оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Валентин Асенов Чаушев – 

редовен докторант към катедра “Психология и социални дейности” по: област на висше 

образование  3.  Социални,  стопански и правни науки,  професионално  направление  3.2. 

Психология, докторска програма Педагогическа и възрастова психология за периода от 

01.07.2012 до 01.10.2012 г., с тема на дисертационния труд „Емпатия, алтруизъм и стилове 

на емоционално привързване в юношеска възраст”, научен ръководител: проф.дпн Румен 

Стаматов и дава много добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  дейност  на  Панайот  Минчев 

Панайотов –  редовен докторант  към катедра “Естетическо  възпитание”  по:  област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика 



на  обучението  по...,  докторска  програма  Методика  на  обучението  по  (изобразително 

изкуство)  към  катедра   “Естетическо  възпитание”  за   периода   от  01.07.2012  г.  до 

01.10.2012 г., научен ръководител  - Проф.д-р Бисер Дамянов, тема на докторантурата – 

“Технология на обучение по графичен дизайн със студенти” и дава отлична оценка за 

извършената дейност.

ФС РЕШИ: Зачислява като докторант на самостоятелна подготовка по област на 

висше образование 8.  Изкуства,  професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство,  докторска  програма  “Музикознание  и  музикално  изкуство”  към  катедра 

“Музика” гл.ас. Мариана Василева Митева с тема на дисертационния труд “Развитие на 

полифоничната линия в българската концертна и инструктивна литература за акордеон” 

и научен ръководител доц.д-р Тодорка Христова Кушева.

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа на гл.ас.  Мариана 

Василева  Митева  –  докторант  по  самостоятелна  подготовка  по  област  на  висше 

образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма “Музикознание и музикално изкуство” към катедра “Музика” с тема 

на дисертационния  труд с  тема на дисертационния  труд “Развитие  на полифоничната 

линия  в  българската  концертна  и  инструктивна  литература  за  акордеон”  и  научен 

ръководител доц.д-р Тодорка Христова Кушева.

ФС РЕШИ: Зачислява като докторант на самостоятелна подготовка по област на 

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

докторска програма “Теория на възпитанието и дидактика” към катедра “Педагогика и 

управление  на  образованието”  гл.ас.  Александър  Йорданов  Линков  с  тема  на 

дисертационния труд “Измерване на резултатите от обучението на футболни съдии” и 

научен ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков.

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа на гл.ас. Александър 

Йорданов  Линков  –  докторант  по  самостоятелна  подготовка  по  област  на  висше 

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

докторска програма “Теория на възпитанието и дидактика” към катедра “Педагогика и 

управление на образованието”с тема на дисертационния труд “Измерване на резултатите 

от обучението на футболни съдии” и научен ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков.



ФС РЕШИ: Одобрява промяна темата на дисертационния труд на гл.ас.  Пенка 

Петрова  Димитрова  –  докторант  на  самостоятелна  подготовка  към катедра  “Начална 

училищна  педагогика”,  област  на  висше  образование  1.  Педагогически  науки; 

професионално  направление  1.3.  Педагогика  на  обучението  по...;  докторска  програма 

Методика на обучението по български език и литература, с научен ръководител доц.д-р 

Румяна Димитрова Танкова от “Дидактическа технология за овладяване на четенето при 

функционално неграмотни” на “Технологичен модел за обучение по четене на възрастни 

в началния етап на СОУ”.

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на образователна и 

научна степен “доктор” от гл.ас. Нона Димитрова Юрукова с дисертационен труд на тема 

“Връзки  с  обществеността  като  маркетингов  подход  в  управлението  на  българското 

средно училище”  и научен ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков по:  област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Управление на образованието) 

по предложение на катедрения съвет, протокол № 3/28.09.2012 г. и на основание чл.30(2) 

от ППЗРАСРБ и чл.37 (1) от ПРАСПУ, предлага на Ректора да определи следния състав 

на научно жури:

Външни членове за Пловдивския университет:

1. проф.д-р Петър Димитров Балкански – пенсионер, по област на висше 

образование 1.  Педагогически науки; професионално  направление 1.2. 

Педагогика; научна специалност Теория на възпитанието и дидактика /

Управление на образованието/.

2. проф.д-р Нели Илиева Бояджиева – СУ “Климент Охридски”, по област 

на  висше  образование  1.  Педагогически  науки;  професионално 

направление  1.2.  Педагогика;  научна  специалност  Теория  на 

възпитанието и дидактика.

3. проф.д-р  Божидар  Станакиев  Гьошев  –  Международно  висше  бизнес 

училище гр.  Ботевград,  по област на висше образование 3.  Социални, 

стопански  и  правни  науки;  професионално  направление  3.7. 

Администрация  и  управление;  научна  специалност  Социално 

управление.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:



1. проф.дпн  Пламен  Радев  Иванов  –  Пловдивски  университет  “Паисий 

Хилендарски, катедра “Педагогика и управление на образованието”, по 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление  1.2.  Педагогика;  научна  специалност  Теория  на 

възпитанието и дидактика.

2. проф.д-р  Галин  Борисов  Цоков  -  Пловдивски  университет  “Паисий 

Хилендарски, катедра “Педагогика и управление на образованието”, по 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление  1.1.  Теория  и  управление  на  образованието;  научна 

специалност Управление на образованието

Резервни членове:

1. доц.д-р Петър Райков Петров – РУ “Ангел Кънчев”, по област на висше 

образование  1.  Педагогически науки;  професионално  направление  1.2. 

Педагогика; научна специалност Теория на възпитанието и дидактика - 

външен.

2. доц.д-р  Албена  Александрова  Овчарова  -  Пловдивски  университет 

“Паисий  Хилендарски,  катедра  “Педагогика  и  управление  на 

образованието”,  по  област  на  висше  образование  1.  Педагогически 

науки;  професионално  направление  1.2.  Педагогика;  научна 

специалност Теория на възпитанието и дидактика - вътрешен.

Откритото  заключително  заседание  да  се  проведе  на  18.01.2013  г.  от  13.00  ч.  в 

заседателна зала на Нова сграда на ПУ “Паисий Хилендарски”.

ФС  РЕШИ:  Предлага  на  АС  да  одобри  обучение  по  магистърски  програми  за 

учебната 2013/2014 година, както следва:

- Спорт в училище – редовно обучение в 2 семестъра – специалисти и 4 

семестъра за неспециалисти, такса за семестър 450 лв.

- Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап 

на  СОУ  –  4  семестъра  за  специалисти-  завършили  професионално 

направление  Педагогика  и  5  семестъра  за  неспециалисти-завършили 

професионално  направление  Педагогика  на  обучението  по...,  задочно 

обучение, такса на семестър 450 лв.

- Педагогическо  взаимодействие  в  подготвителна  група  и  подготвителен 

клас  –  4  семестъра  за  специалисти-  завършили  професионално 

направление  Педагогика  и  5  семестъра  за  неспециалисти-завършили 



професионално  направление  Педагогика  на  обучението  по...,  задочно 

обучение, такса на семестър 450 лв.

- Превантивна  педагогика  –  4  семестъра,  задочно  обучение,  такса  на 

семестър 500 лв.

- Педагогическо  взаимодействие  и  творчество  в  детската  градина  и 

началния  етап  на  СОУ  –  4  семестъра  за  специалисти-  завършили 

професионално направление Педагогика и 5 семестъра за неспециалисти-

завършили професионално направление Педагогика на обучението по..., 

задочно обучение, такса на семестър 450 лв.

- Информационно-комуникационни  технологии  в  предучилищното 

образование и началния етап на СОУ, задочно обучение, 4 семестъра за 

специалисти-  завършили  професионално  направление  Педагогика  и  5 

семестъра  за  неспециалисти-завършили  професионално  направление 

Педагогика на обучението по...,, такса на семестър 450 лв.

- Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна 

възраст,  задочно  обучение,  4  семестъра  за  специалисти-завършили 

професионално направление Педагогика, 5 семестъра за неспециалисти – 

завършили  професионално  направление  Педагогика  на  обучението 

по...такса 450 лв. на семестър.

- Предучилищна  и  начална  училищна  педагогика,  задочно  обучение,  5 

семестъра за неспециалисти, такса 450 лв. на семестър.

- Обучение  по  музика  в  ДГ  и  СОУ,  5  семестъра  за  неспециалисти,  4 

семестъра  за  завършили  професионално  направление  Педагогика,  3 

семестъра  за  специалисти-професионално  направление  Музикално  и 

танцово изкуство и специалност Педагогика на обучението по музика – 

задочно обучение, такса 480 лв. на семестър

- Ръководство  на  вокални  и  инструментални  състави  -  5  семестъра  за 

неспециалисти,  4  семестъра  за  завършили  професионално  направление 

Педагогика,  3  семестъра  за  специалисти-професионално  направление 

Музикално и танцово изкуство и специалност Педагогика на обучението 

по музика – задочно обучение, такса 480 лв. на семестър

- Вокално  изпълнителско  изкуство  в  музикално-сценичните  жанрове 

(оперета  и  мюзикъл),  5  семестъра  за  неспециалисти,  4  семестъра  за 

завършили  професионално  направление  Педагогика,  3  семестъра  за 

специалисти-професионално направление Музикално и танцово изкуство 

и специалност Педагогика на обучението по музика – задочно обучение, 

такса 480 лв. на семестър



- Педагогика  на  обучението  по  бит  и  технологии,  задочно  обучение  3 

семестъра за завършили специалност Педагогика на обучението по бит и 

технологии, такса 450 лв. на семестър.

- Актьорство и режисура за училищен театър,  3  семестъра специалисти-

завършили професионално направление Педагогика или Педагогика на 

обучението по, 4 семестъра за неспециалисти –завършили професионални 

направления  Театрално  и  филмово  изкуство  или  Филология,  задочно 

обучение, такса 600 лв. на семестър

- Педагогика  на  обучението  по  изобразително  изкуство,  3  семестъра  за 

специалисти-завършили  Педагогика  на  обучението  по  изобразително 

изкуство,  4  семестъра  за  неспециалисти-завършили  в  професионално 

направление Изобразително изкуство, задочно обучение, такса 500 лв. на 

семестър

- Педагогика на обучението по графичен дизайн, 4 семестъра за завършили 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство, задочно обучение, 

такса 700 лв. на семестър

- Образователен мениджмънт -  4  семестъра,  задочно обучение с  такса за 

семестър 550 лв.

- Комуникативни  нарушения  на  развитието  –  задочно  обучение,  4 

семестъра, с такса на семестър 550 лв., редовно обучение, 4 семестъра, с 

такса на семестър 700 лв.

- Мениджмънт на социално-педагогическата работа, 4 семестъра, задочно 

обучение, с такса 550 лв. на семестър

- Социално-педагогическа  работа  с  правонарушители  –  4  семестъра, 

задочно обучение, с такса 550 лв. на семестър

- Приобщаващо образование- 4 семестъра, задочно обучение, с такса 400 лв. 

на семестър

- Специална педагогика-ресурсен учител, задочно обучение, 4 семестъра, с 

такса 400 лв. на семестър

- Предучилищна  педагогика  и  чужд  език  –  5  семестъра  за  завършили 

професионално направление  Филология (с  чужд език)  и Педагогика на 

обучението по...(с чужд език), задочно обучение, такса на семестър 450 лв.

- Начална училищна педагогика и чужд език - 5 семестъра за завършили 

професионално направление  Филология (с  чужд език)  и Педагогика на 

обучението по...(с чужд език), задочно обучение, такса на семестър 450 лв.

- Училищна психология – задочно обучение, 3 семестъра за специалисти, 5 

семестъра за неспециалисти, с такса за семестър 650 лв.



- Психология  на  управлението  –  задочно  обучение,  3  семестъра  за 

специалисти, 5 семестъра за неспециалисти, с такса за семестър 650 лв.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение по магистърски програми 

за учебната 2012/2013 година с прием от м.януари, както следва:

- - Училищна психология – задочно обучение, 4 семестъра за специалисти, с 

такса  за  семестър  650  лв.  на  семестър  и  допълнително  обучение  за 

неспециалисти с такса 650 лв.

- Психология  на  управлението  –  задочно  обучение,  4  семестъра  за 

специалисти,  с  такса  за  семестър  650  лв.  на  семестър  и  допълнително 

обучение за неспециалисти с такса 650 лв.

ПРОТОКОЛЧИК:/п/ Д Е К А Н :/п/

/С.Спасова/ /доц.д-р Р.Танкова/


