ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 4/18.ХІІ.2012 г.
ФС РЕШИ: 1. Определя финансова рамка на катедра Музика в размер на 379115.52 лв.,
след преминаването на която следват финансови рестрикции.
2. Ръководител на катедра Музика да организира до 15.І.2013 г. за ФС представяне на
учебния план по специалност ПОМ съобразно учителската квалификация, която получават
студентите в тази специалност.
3. По отношение на индивидуалното обучение - за специалност Джаз и поп изпълнителско
изкуство за дисциплините – специален предмет, задължителен акордеон, задължително пиано,
задължителна китара/китарен съпровод за китаристи/

и задължителни ударни инструменти

/перкусионни състави за ударни/ обучението да се провежда в групи от 3 души за 1 час, за
специалност Педагогика на обучението по музика за дисциплините – специален предмет,
задължително пиано, задължителен акордеон обучението да се провежда в групи от 5 души за 1
час.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит за редовна докторантура по:
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Педагогика на
взаимодействие “дете-околна среда”), обявена в ДВ бр. 75/02.10.2012 г. г., одобрява комисия в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф.д-р Димитър Виолетов Гюров – СУ “Св.Климент Охридски”
ЧЛЕНОВЕ:

1. проф.д-р Галин Борисов Цоков
2.доц.д-р Софка Райчева Каракехайова

Изпитът да се проведе на 10.01.2013 г. от 10.00 ч. в зала № 505 с.з. Нова сграда при ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит за редовна докторантура по:
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Педагогически
технологии в играта), обявена в ДВ бр. 75/02.10.2012 г. г., одобрява комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц.д-р Галена Стоянова Иванова
ЧЛЕНОВЕ:

1. проф.д-р Димитър Виолетов Гюров – СУ “Св.Кл.Охридски”
2.доц.д-р Елена Стоянова Събева

Изпитът да се проведе на 10.01.2013 г. от 10.00 ч. в зала № 516 с.з. Нова сграда при ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит за редовна докторантура по:
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, обявена в ДВ бр. 75/02.10.2012 г. г., одобрява комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц.д-р Кристина Стоилова Танева
ЧЛЕНОВЕ:

1. доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
2.доц.д-р Елена Стоянова Събева

Изпитът да се проведе на 08.01.2013 г. от 10.00 ч. в зала № 506 с.з. Нова сграда при ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсни изпити за редовни и задочни
докторанти, одобрява комисии за провеждане на изпити по чужд език, както следва:
Комисия за провеждане на изпит по английски език в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Гл.ас.д-р Витана Василева Костадинова

1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков
2. Гл.ас. д-р Снежа Тодорова Цонева - Матюсън

Изпитът да се проведе на 14.01.2013 г. от 9.00 часа в 2-ра аудитория, Ректорат, Химически
факултет.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в Педагогически факултет за
учебната 2013/2014 година, както следва:
№
по
ре
д
1
І.
1

Катедра
Шифър
2
1.
1.3.
Теория
и
методика
на
физическото
възпитание
и
спорта

Област на висше образование, професионално Образователна и
направление, докторска програма
научна
степен “доктор”
Редовно Задочно
3
4
5
Педагогически науки
Педагогика на обучението по..
Теория и методика на физическото възпитание и
1
спортната тренировка

ФС РЕШИ: Одобрява отчет на Валентин Асенов Чаушев – редовен докторант 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
01.10.2012 г. до 01.01.2013 г., с тема на дисертационния труд “Емпатия, алтруизъм и стилове на
емоционално привързване в юношеска възраст”, с научен ръководител проф.дпн Румен Иванов
Стаматов и дава много добра оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената дейност на Панайот Минчев Панайотов –
редовен докторант към катедра “Естетическо възпитание” за периода 01.11.2012 г. – 01.01.2013 г.
и дава отлична оценка.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри корекция в учебния план на специалност
“Физическо възпитание” – редовно и задочно обучение, както следва:
СТАР УЧЕБЕН ПЛАН – редовно обучение
Спортна
статистика
и
организация
научноизследователската

дейност

–

ІІІ

НОВ УЧЕБЕН ПЛАН – редовно обучение
на Спортна
статистика
и
организация
сем. научноизследователската

дейност

–

V

на
сем.

30+0+30
30+0+30
Педагогика – ІІІ сем. 20+10+0
Педагогика – V сем. 20+10+0
Теория и методика на физическото възпитание – Теория и методика на физическото възпитание –
V-VІ сем. 30+30+0/45
Управление на спорта – VІІ сем. 20+10+0
Спортен мениджмънт – VІІ сем. 20+10+0

ІІІ-ІV сем. 30+30+0/45
Спортна анимация – VІІ сем. 20+10+0
Спортен мениджмънт и маркетинг – VІІ сем.
20+10+0

СТАР УЧЕБЕН ПЛАН – задочно обучение
Спортна
статистика
и
организация
научноизследователската

дейност

ІV

НОВ УЧЕБЕН ПЛАН – задочно обучение
на Спортна
статистика
и
организация

на

сем. научноизследователската дейност V сем. 30+0+30

30+0+30
Теория и методика на физическото възпитание – Теория и методика на физическото възпитание –
V сем. 40+40+0/45
Управление на спорта – VІІ сем. 10+5+0
Спортен мениджмънт VІІ сем. 10+5+0

ІV сем. 40+40+0/45
Спортна анимация – VІІ сем. 10+5+0
Спортен мениджмънт и маркетинг - VІІ сем.
10+5+0

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебен план на магистърска програма “Училищна
педагогика” с квалификация Магистър по педагогика, учител по..., задочно обучение, срок на
обучение три семестъра.

ФС РЕШИ: Въз основа на решенията на катедрен съвет на катедра “Педагогика и
управление на образованието” с протокол № 5/10.12.2012 г. утвърди следните оценки за
атестираните преподаватели:
- гл.ас.Златомира Георгиева Костова – положителна оценка
Въз основа на решенията на катедрен съвет на катедра “Предучилищна педагогика” с
протокол № 4/05.12.2012 г. утвърди следните оценки за атестираните преподаватели:
-

доц.д-р Симо Петров Иванов – положителна оценка;

-

гл.ас. Красимира Георгиева Бойкова – положителна оценка.

Въз основа на решенията на катедрен съвет на катедра “Естетическо възпитание” с
протокол № 4/07.12.2012 г. утвърди следните оценки за атестираните преподаватели:
-

доц.д-р Даниела Тодорова Маркова– положителна оценка;

-

гл.ас.д-р Силвия Маркова Гърневска – положителна оценка.

Въз основа на решенията на катедрен съвет на катедра “Начална училищна педагогика” с
протокол № 8/06.12.2012 г. утвърди следните оценки за атестираните преподаватели:
- гл.ас.д-р Софка Илиева Станчева – положителна оценка
Въз основа на решенията на катедрен съвет на катедра “Музика” с протокол №
6/06.12.2012 г. утвърди следните оценки за атестираните преподаватели:
-

гл.ас.Донка Генева Стоянова-Аянска – положителна оценка;

-

гл.ас.д-р Яна Божинова Янкова- положителна оценка

Въз основа на решенията на катедрен съвет на катедра “Теория и методика на
физическото възпитание и спорт” с протокол № 3/06.12.2012 г. утвърди следните оценки за
атестираните преподаватели:
- гл.ас.Стоян Николов Димитров – положителна оценка
Въз основа на решенията на катедрен съвет на катедра “Психология и социални
дейности” с протокол № 8/06.12.2012 г. утвърди следните оценки за атестираните
преподаватели:
- доц.д-р Пламен Ангелов Цоков – положителна оценка

ПРОТОКОЛЧИК:/п/
/С.Спасова/

Д Е К А Н :/п/
/доц.д-р Р.Танкова/

