
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  №  6/10.02.2016  г. 

 

1. ФС РЕШИ: 

Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната длъжност ‘главен 

асистент’ в катедра „Предучилищна педагогика“ на Педагогически факултет на 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр. 88 от 13.11.2015 г. по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по..., (научна специалност Методика на овладяване на 

български език и литература в детската градина), по предложение на катедрения съвет, 

протокол № 5/08.02.2015 г. и на основание чл. 4(3) от ЗРСРБ, чл. 2(8) от ППЗРАСРБ и 

чл. 2(2) от ПРАСПУ, предлага на Ректора да определи със заповед следния състав на 

научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.2. Педагогика (научна специалност Теория на възпитанието и дидактика 

);  

2. Проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (научна специалност 

Методика на обучението по...); 

3. Доц. д-р Мариана Асенова Балабанова - Югозападен университет "Неофит 

Рилски", гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по... (научна специалност 

Методика на обучението по...);  

  

Вътрешни членове за Пловдивски университет 

1. Доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова – ПУ „Паисий Хилендарски“, област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по... (научна специалност Методика на обучението по 

български език и литература в началния етап на СОУ). 

2. Доц. д-р Пенка Христова Гарушева-Карамалакова – пенсионер – Пловдивски    

университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

(Методика на обучението по български език). 

 

Резервни членове за Пловдивски университет: 

 

1. Проф. д-р Татяна Гаврилова Ангелова – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” – гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на 

обучението по български език) – външен  

 

2. Доц. д-р Симо Петров Иванов – ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше 

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



научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) - 

вътрешен 

 

 Конкурсният изпит да се проведе на 07.03.2016 г. от 13.00 часа в заседателна 

зала на Нова сграда на ПУ «Паисий Хилендарски». 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/      Д Е К А Н :/п/ 

/С.Спасова/       /доц.дпн Р.Танкова/ 


