ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 1/19.09.2017 г
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2017/2018
г. следните лица:
Катедра ТМФВ и спорт
1.

Проф. д.б.н. Мима Иванова Николова – ФАВМ – 100 ч. – 10лв.

2.

Проф. д.м. Василий Щерев Ишев – Спортна медицина и хигиена –

100 ч. – 10 лв.
3.

Проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – Биохимия – 100 ч. – 10 лв.

4.

Проф. д.п.н. Димитър Танев Кайков – Психология – 100 ч. – 10 лв.

5.

Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – Гимнастика – 100 ч. – 10

6.

Проф. д-р Людмил Петров Иванов – ИФК – 100 ч.

7.

Проф. д-р Йонко Тодоров Йонов – Лека атлетика – 100 ч.

8.

Доц. д-р Любомир Борисов Спасов – Кинезитерапия – 100 ч.

9.

Д-р. Мариана Пенева Чепишева – Спортна анимация и ТПП – 200 ч.

10.

Георги Стойков Сивов – Хандбал – 150 ч.

11.

Живка Огнянова Ангелова – ОФП – 300 ч.

12.

Елена Петрова – Баскетбол – 200 ч.

13.

Донка Жекова Киркова – Спортен масаж – 150 ч.

14.

Радка Миткова Пеева – Социология – 100 ч.

15.

Катерина Златанова Велкова – Ритмика и танци – 100 ч.

16.

Гена Енчева Андонова – Биомеханика – 100 ч. – 10лв.

лв.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет на Владимир Данчев Йорданов, докторант на
самостоятелна подготовка по област на висше образование 1.Педагогически
науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..;
докторска програма „Теория и методика на физическото възпитание и спортната

тренировка

(вкл.

Методика

на

лечебната

физкултура)

с

тема

на

дисертационния труд „Интегрална кондиционна подготовка в обучението
по Карате-до“, научен ръководител проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов
за периода 23 юни 2017г. до 27 август 2017 г., дава много добра оценка и
отчислява с право на защита, считано от 13 септември 2017 г.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена като докторант на самостоятелна
подготовка Красимира Георгиева Бойкова по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4.
Социални дейности, докторска програма Социални политики и социална работа
към катедра „Социални дейности“ с научен ръководител доц.д-р Людмила
Павлова Векова и тема на дисертационния труд „Компетентностно ориентиран
подход в подбира на персонал в организации, предоставящи социални услуги“.
ФС РЕШИ: В издателския план на издателството на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ за

уч.2017/2018 г. да бъдат включени

следните учебници и учебни помагала:
1.

„Съвременни подходи и методи на обучение по английски език“

(учебник) на гл.ас.д-р Хилда Нишан Терлемезян в тираж – 100 бр, поредност на
издаване – първо, срок м. септември, 2017 г.
2.

„Съвременни подходи и методи на обучение по английски език“

(учебно помагало) на гл.ас.д-р Хилда Нишан Терлемезян в тираж – 100 бр
поредност на издаване – първо, срок м. септември, 2017 г.
Учебникът и учебното помагало са предназначени за обучението на
студентите от специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“ и
„Начална училищна педагогика и чужд език“.
ФС РЕШИ: В издателския план на издателството на ПУ за учебната
2017/2018 г. да бъдат включени следните заглавия:
- учебно помагало: „Рисунка и творчество“, с автор проф. д-р Бисер
Дамянов, I тираж, срок на издаване м.Ноември 2017 г. Учебното
помагало е предназначено за студентите от Педагогически факултет на
ПУ“Паисий Хилендарски“ както следва:

специалност ПОИИ, дисциплини „Рисуване“, „История на световното
изобразително изкуство и архитектура“ - I,II,III и IV част, „История на
българското изобразително изкуство и архитектура“ - I и II част;
специалност „Графичен дизайн с реклама“, дисциплини „Рисуване и
визуално проучване“ и „История на изкуството“ - I и II част.
- Пътища към щастието – учебно помагало на проф.дпн Румен Иванов
Стаматов в съавторство със доц.д-р Светлана Николова Сарийска в
тираж – 150 бр. поредност на издаване – пъйрво, срок м.септември 2017
Учебното помагало е предназначено за обучението на студентите от
специалност Психология ОКС бакалавър и ОКС магистър.
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