ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 2/8.11.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната
2016/2017 г. следните лица:
Катедра ТМФВ и спорт
Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – гимнастика – 60 ч. упр. по 10 лв.
на час упр.
Катерина Златанова Велкова – 100 часа – ритмика и танци, корепетитор
ФС РЕШИ: Зачислява Елизавета Емельянова – в докторантура на
самостоятелна подготовка по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
докторска програма Педагогическа и възрастова психология, с тема на
дисертационния труд „Психологически характеристики на проявата на
гражданска позиция в ранното и късно юношество”. Обучението ще се
провежда на руски език с

научен ръководител проф.дпсн Веселин

Костов Василев.
ФС РЕШИ: Зачислява на Евгений Черников – в докторантура на
самостоятелна подготовка по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
докторска програма Педагогическа и възрастова психология, с тема на
дисертационния труд „Профилактика на агресията и насилието в
училище”. Обучението ще се провежда на руски език с научен
ръководител проф.дпн Румен Иванов Стаматов.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри еднократна промяна в
учебния план на специалност „Социална педагогика”, II курс, поради
заболяване

на

преподавателя:

Дисциплината

„Хигиена

и

здравно

възпитание на децата и юношите“ с хорариум 30+15+0, форма на контрол
изпит, извънаудиторна заетост 45 и кредити 3 от III семестър да бъде
преместена в ІV семестър за учебната 2016/2017 г.
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на
образователна и научна степен ‘доктор’ от Христина Христова
Григорова

с

дисертационен

труд

на

тема

„Предизвикателното

поведение у юноши и стратегии за преодоляването му” и научен
ръководител проф.д.п.н. Пламен Радев Иванов по:
област

на

висше

образование

1.

Педагогически

науки,

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория
на възпитанието и дидактика.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на
образователна и научна степен ‘доктор’ от Христина Христова Григорова с
дисертационен труд на тема „Предизвикателното поведение у юноши и
стратегии за преодоляването му” и научен ръководител проф.д.п.н. Пламен
Радев Иванов по:
област

на

висше

образование

1.

Педагогически

науки,

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория
на възпитанието и дидактика, по предложение на катедрения съвет,
протокол № 2/20.10.2016 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл.
37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора на Пловдивския университет да
определи следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков –Университет

за национално и световно стопанство - София, по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2
. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)
2.

Проф.

д.и.н.

Георги

Велков

Колев

–Шуменски

университет „Епископ Константин Преславски“ по област на висше

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2
. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)
3.
по

Доц. д-р Петър Райков Петров – пенсионер – гр. Русе,

област

на

висше

образование

1.

Педагогически

науки;

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието
и дидактика)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
4.

Проф. дпн Пламен

Радев Иванов

- Пловдивски

университет “Паисий Хилендарски, по: област на висше образование
1.Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика).
5.

Доц.д-р Албена Александрова Овчарова - Пловдивски

университет “Паисий Хилендарски, по: област на висше образование
1.Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика) );
Резервни членове:
Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен

1.

университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление
1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – външен
2.

Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление
1.1. Теория и управление на образованието (Управление на
образованието); вътрешен
Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да
се проведе на 20.01.2017 г. от 14.00 ч. в Нова сграда на Университета
(заседателна зала).

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на
Христина Христова Григорова - редовен докторант в катедра “Педагогика
и управление на образованието” за отпечатване на автореферат във връзка
с провеждане на открито заседание за защита на дисертационен труд на
тема:

„Предизвикателното

поведение

у

юноши

и

стратегии

за

преодоляването му” за присъждане на образователна и научна степен
“доктор” по област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория
на възпитанието и дидактика, с научен ръководител проф.д.п.н. Пламен
Радев Иванов.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да признае дипломите на:
1.

Барбара Фьолдеши, гражданство Австрия, частен университет

„Антон Брукнер“, Австрия, ОКС „Бакалавър”, специалност „Съвременен
сценичен танц (танцова педагогика)“ придобита през 2014 г. . Признава се
ОКС „бакалавър“, по област на висше образование: 8. Изкуства,
професионално

направление

8.3.

Музикално

и

танцово

изкуство,

гражданство

България,

специалност „Балетна педагогика“.
2.

Александра

Петрова

Филипова,

Мадридски университет „Комплутенсе“, Испания, ОКС „Бакалавър”,
специалност „Опазване и реставриване на културното наследство ,
придобита през 2016 г. Признава се ОКС „бакалавър“, по област на висше
образование: 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство, специалност „Изящни изкуства – реставрация и консервация“.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на магистри от м.март
2017 година по магистърска програма Начална училищна педагогика – 4
семестъра със семестриална такса 600 лв. и магистърска програма
Училищна педагогика 3 семестъра – семестриална такса 600 лв.
ФС РЕШИ: Във връзка с изграждането на Департамент за
квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

предлага на АС да одобри за директор проф. д-р Галин Борисов Цоков и
членове на департаменталния съвет проф.дпн Румен Иванов Стаматов,
доц.д-р Галена Стоянова Иванова и доц.д-р Владимира Стефанова
Ангелова.
ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н :/п/

/С.Спасова/

/проф.дпн Р.Танкова/

