ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 7/08.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори
семестър на учебната 2015/2016 г. следните лица:
Катедра „Естетическо възпитание“
Проф.д-р Красиира Станчева Коева – 60 ч. Упр. По дисциплината
История на българското изобразително изкуство и архитектура 2 част с 3
к., 6 сем. Спец. ПОИИ.
Катедра „Психология“
1.

Д-р Диляна Светославова Ангелова - 80 часа в упражнения по

дисциплината Психология на развитието в специалност “Психология”
2.

Д-р Валентин Асенов Чаушев - 30 часа в упражнения по

дисциплината Експериментална психология в специалност “Психология”
3.

Венелина Стоева Стоева –

80 часа в упражнения по

дисциплината Обща психология в специалност Педагогика
4.

Стефан Любомиров Августинов – 80 часа в упражнения по

дисциплината Невропсихология в специалност Психология
Катедра „Педагогика и управление на образованието“
- Д-р Мартин Йорданов Иванов – 100 ч. Упр. По дисциплината
Социология с 1 к. Социална педагогика
Катедра „Социални дейности“
- Блага Петрова Маджурова – 50 ч.упр. по дисциплината Социална
политика и социални програми с 1 к. Спец. Социални дейности
Катедра „ТМФВ и спорт“
д-р Мариана Алексиева Борукова – 100 ч. Упр. Баскетбол

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Венелина
Стоева Стоева – редовен докторант по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки; професионално направление
3.2. Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова
психология към катедра“Психология“ за периода от 01.03.2015 г. до
01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Разбирането за лъжата и
тайната в юношеска възраст“, научен ръководител проф. дпн Румен
Иванов Стаматов, дава много добра оценка и отчислява с право на
защита, считано от 01.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от
Цветомира Ангелова Ангелова – редовен докторант по област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни науки;
професионално направление 3.2. Психология; докторска програма
Специална психология към катедра“Психология“ за периода от
01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд
„Психосоциални детерминанти на образованието при атипично
развитие“, научен ръководител проф. д-р Цанка Златева Попзлатева,
дава много добра оценка и отчислява с право на защита, считано от
01.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Стефан
Любомиров Августинов – редовен докторант по област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление

3.2.

Психология;

докторска

програма

Специална

психология към катедра“Психология“ за периода от 01.03.2015 г. до
01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Динамика на
интеракциите в семейство на дете от аутистичния спектър“, научен
ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова, дава много добра
оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2016 г.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Виктория
Антраник Ангелова – редовен докторант по област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.2. Психология; докторска програма Педагогическа и
възрастова психология към катедра“Психология“ за периода от
01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Времева
перспектива и смисъл на живота в юношеска възраст“, научен
ръководител доц.д-р Ирена Иванова Левкова, дава много добра
оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Диана
Минкова Димитрова – редовен докторант 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“ за периода
от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд
„Интерактивни методи за обучение по английски език в началния
етап на основното образование“, научен ръководител проф. д-р Галин
Борисов Цоков, дава много добра оценка и отчислява с право на
защита, считано от 01.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Христина
Христова Григорова – редовен докторант 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“ за периода
от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд
„Предизвикателното

поведение

у

юноши

и

стратегии

за

преодоляването му“, научен ръководител проф. дпн Пламен Радев
Иванов, дава много добра оценка и отчислява с право на защита,
считано от 01.03.2016 г.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Лиляна
Иванова Чобанова – редовен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика;

докторска

програма

Специална

педагогика

към

катедра“Педагогика и управление на образованието“ за периода от
01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Кодиране
и декодиране на фигуративния език при дислексия и дискалкулия“,
научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова, дава много
добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Вяра
Александрова Данева – задочен

докторант 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“ за периода
от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд
„Емоционално възпитание на ученици в юношеска възраст“, научен
ръководител доц.д-р Албена Александрова Овчарова, дава много
добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от ас. Бистра
Петрова Пощова-Николаева – 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“ за периода от 18.03.2015 г. до 18.03.2016
г. с тема на дисертационния труд „Интеграция на комуникативна и
конфликтологична компетентност на студенти от професионално
направление

Педагогика,

изучаващи

английски

език“,

научен

ръководител проф. дпн Пламен Радев Иванов, дава много добра
оценка и отчислява с право на защита, считано от 18.03.2016 г.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Вася
Илиева Ликова-Арсенова – докторант на самостоятелна подготовка по
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.1. Теория и управление на образованието ; докторска
програма Управление на образованието към катедра“Педагогика и
управление на образованието“ за периода от 18.03.2015 г. до 18.03.2016
г. с тема на дисертационния труд „Макрополитики по отношение на
подготовката на учители в контекста на образователните приоритети
на Европейския съюз“, научен ръководител проф. д-р Галин Борисов
Цоков, дава много добра оценка и отчислява с право на защита,
считано от 18.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Елеонора
Стоянова Лилова– докторант на самостоятелна подготовка по област
на висше образование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.1. Теория и управление на образованието ; докторска
програма Управление на образованието към катедра“Педагогика и
управление на образованието“ за периода от 18.03.2015 г. до 18.03.2016
г. с тема на дисертационния труд „Сравнителен анализ на дейността
на директора като мениджър и лидер“, научен ръководител проф. дпн
Пламен Радев Иванов, дава много добра оценка и отчислява с право
на защита, считано от 18.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ваня
Фердинандова Кастрева-Монова – докторант на самостоятелна
подготовка по област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално

направление

1.1.

Теория

и

управление

на

образованието ; докторска програма Управление на образованието
към катедра“Педагогика и управление на образованието“ за периода
от 18.03.2015 г. до 18.03.2016 г. с тема на дисертационния труд
„Финансова автономия на българското училище в условията на

делегираните бюджети“, научен ръководител проф. д-р Галин Борисов
Цоков, дава много добра оценка и отчислява с право на защита,
считано от 18.03.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Натали
Нахи Едер– 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/

към

катедра“ТМФВ и спорт“ за периода от 20.06.2015 г. до 17.02.2016 г. с
тема на дисертационния труд „Оптимизиране на обучението по Вингчун чрез седемте есенциални способности и трансформацията му във
вътрешен стил“, научен ръководител проф. дпн Веселин Желязков
Маргаритов, дава много добра оценка и отчислява с право на защита,
считано от 17.02.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Станка
Иванова Даутовска – редовен докторант по: област на висше
образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално
и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално
изкуство“ към катедра „Музика“ за периода от 01.03.2015 г. до
01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Особености на песенния
фолклор в североизточна Добруджа“, научен ръководител доц.д-р
Таня Бурдева и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Мария
Георгиева Калоферова

– задочен

докторант по: област на висше

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално
и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално
изкуство“ към катедра „Музика“ за периода от 01.03.2015 г. до
01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Инструменталната

балада и нейното място в художествената система на романтичната
естетика“, с научен ръководител проф. ди Пенчо Цветанов Стоянов и
дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Петър
Веселинов Койчев – редовен

докторант по: област на висше

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално
и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално
изкуство“ към катедра „Музика“ за периода от 01.03.2015 г. до
01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Импровизацията за
китара в модерния джаз“, с научен ръководител доц.д-р Таня
Викторова Бурдева и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Атанас
Ангелов Каменов – задочен

докторант по: област на висше

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

програма „Специална

психология“ към катедра „Психология“ за периода от 01.03.2015 г. до
01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Медийният образ на
хората с увреждания“, с научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова
Левтерова и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Диана
Иванова Джамбова – редовен докторант по: област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.2. Психология, докторска

програма „Специална

психология“ към катедра „Психология“ за периода от 01.03.2015 г. до
01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Аз – ефективност на
фамилния контекст на ученици с нарушения на способността за
учене“, с научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова и
дава много добра оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Митко
Димитров Шошев – задочен

докторант по: област на висше

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

програма „Специална

психология“ към катедра „Психология“ за периода от 01.03.2015 г. до
01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Приложение на
хемоенцефалографски биофийдбек при деца от аутистичния спектър“,
с научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова и дава
много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Жанета
Василева Ямалиева – редовен

докторант по: област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.2. Психология, докторска програма „Педагогическа и
възрастова психология“ към катедра „Психология“ за периода от
01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд
„Проблемът за моралното лицемерие в прехода към зрелостта“, с
научен ръководител проф. дпн Румен Иванов Стаматов и дава много
добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Ина
Илианова Карова – редовен

докторант по: област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.2. Психология, докторска програма „Педагогическа и
възрастова психология“ към катедра „Психология“ за периода от
01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Психично
благополучие и смисъл на живота в юношеска възраст“, с научен
ръководител проф. дпн Румен Иванов Стаматов и дава много добра
оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Марияна
Валентинова Бизова-Георгиева – редовен докторант по област на

висше

образование

1.

Педагогически

науки;

професионално

направление 1.1. Теория и управление на образованието ; докторска
програма Управление на образованието към катедра “Педагогика и
управление на образованието“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016
г. с тема на дисертационния труд „Компетентности на училищния
директор“, научен ръководител проф. дпн Пламен Радев Иванов и
дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Донка
Ангелова Денизова – редовен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.1.
Теория и управление на образованието ; докторска програма
Управление на образованието към катедра “Педагогика и управление
на образованието“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния труд „Система за прием и задържане на млади
педагогически специалисти в училищното образование“, научен
ръководител доц. д-р Албена Александрова Овчарова и дава много
добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Катя
Стайкова Стоилова – редовен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика ; докторска програма Специална педагогика към катедра
“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2015
г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Професионална
идентичност на учители, работещи с ученици със специални
образователни потребности“, научен ръководител проф.дпн Дора
Стоилова Левтерова и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Марияна
Атанасова Стоянова – редовен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.

Педагогика ; докторска програма Специална педагогика към катедра
“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2015
г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Групово базирано
обучение на ученици от началния етап на общообразователното
училище за преодоляване на дисграфията“, научен ръководител доц.др Жана Атанасова Янкова и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ясена
Валериева Христова – задочен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.1.
Теория и управление на образованието ; докторска програма
Управление на образованието към катедра “Педагогика и управление
на образованието“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния труд „Дидактически измерения на управление на
качеството

на

училищното

образование“,

научен

ръководител

проф.дпн Пламен Радев Иванов и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Траян
Валентинов Траянов

– задочен докторант по област на висше

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.1.
Теория и управление на образованието ; докторска програма
Управление на образованието към катедра “Педагогика и управление
на образованието“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния

труд

„Стратегии

и

практики

в

училищното

образование за преодоляване на ефектите на бедността и социалното
изключване на учениците“, научен ръководител проф.д-р Галин
Борисов Цоков и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Димка
Димитрова Иванова – задочен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика;

докторска

програма

История

на

педагогиката

и

българското образование към катедра “Педагогика и управление на
образованието“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния

труд

„Българските

ученици

във

Виенския

педагогиум“, научен ръководител проф.дпн Пламен Радев Иванов и
дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Катерина
Благоева Василева – задочен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.1.
Теория и управление на образованието ; докторска програма
Управление на образованието към катедра “Педагогика и управление
на образованието“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния труд „Управление на кариерното развитие на
педагогическия

персонал

в

училищните

организации“,

научен

ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков и дава много добра
оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от
Магдалена Ванева Хаджиева – задочен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика; докторска програма Специална педагогика към катедра
“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2015
г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Сравнителен модел
на обучението в България и Белгия на деца с множество увреждания“,
научен ръководител доц.д-р Жана Атанасова Янкова и дава много
добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Недялка
Петрова Гарова – задочен докторант по област на висше образование
1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика;
докторска програма Специална педагогика към катедра “Педагогика
и управление на образованието“ за периода от 01.03.2015 г. до

01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Сексуално образование
при ученици с увреден слух“, научен ръководител проф.дпн Дора
Стоилова Левтерова и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ирена
Младенова Душкова – задочен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика; докторска програма Специална педагогика към катедра
“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2015
г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд „Функционална
грамотност и социална компетентност при ученици с обучителни
трудности“, научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова
и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Пенка
Кръстева Вълчева – редовен докторант 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

към

катедра

“Предучилищна педагогика“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г.
с тема на дисертационния труд „Развитие на комуникативната
компетентност чрез творчески разказ в подготвителна група“, научен
ръководител проф.д-р Божидар Михайлов Ангелов

и дава много

добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Невена
Георгиева Коилова – редовен докторант 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/

към катедра

“Предучилищна педагогика“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г.
с тема на дисертационния труд „Технология на възпитаване на

сътрудничество у 6-7-годишните деца в процеса на подготовката им за
училище“, научен ръководител доц.д-р Камелия Бориславова Галчева
и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Теодора
Живкова Бахчеванова – задочен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика; докторска програма Теория на възпитанието и дидактика
/Предучилищна

педагогика/

към

катедра

“Предучилищна

педагогика“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния труд „Развитие на сюжетно-ролевата игра като
съвместна дейност при 5-7-годишните деца“, научен ръководител
доц.д-р Галена Стоянова Иванова и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Елена
Ангелова Каменова – задочен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика; докторска програма Теория на възпитанието и дидактика
/Предучилищна

педагогика/

към

катедра

“Предучилищна

педагогика“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния труд „Иновативен педагогически модел за усвояване
на чужд език в предучилищна възраст“, научен ръководител доц.д-р
Боряна Иванова и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Биляна
Младенова Калоферова – задочен докторант 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/

към катедра

“Предучилищна педагогика“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г.
с тема на дисертационния труд „Педагогически модел за ориентиране
на 5-7-годишни деца в здравословната и социална среда“, научен

ръководител доц.д-р Софка Райчева Каракехайова и дава много добра
оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Найден
Младенов Младенов – редовен докторант 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 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния труд „Дигитални технологии в обучението по
изобразително изкуство“, научен ръководител проф.д-р Бисер Илиев
Дамянов и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Мирена
Иванова Васева – редовен докторант 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 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд
„Интерактивни методи на обучение по изобразително изкуство /за
деца от предучилищна възраст/“, научен ръководител доц.д-р Даниела
Тодорова Маркова и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Боян
Людмилов Блажев

– редовен докторант 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 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния

труд

„Развитие

на

художественотворческите

способности на учениците чрез практически задачи по живопис“,

научен ръководител проф.д-р Бисер Илиев Дамянов и дава много
добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Николай
Христов Томов – редовен докторант 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 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на дисертационния труд
„Дидактическа технология на обучението по рисуване във ВУЗ“,
научен ръководител доц.д-р Методий Иванов Ангелов и дава много
добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Антония
Веселинова Имандиева – редовен докторант по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на
обучението по бит и технологии

към катедра “Естетическо

възпитание“ за периода от 01.03.2015 г. до 01.03.2016 г. с тема на
дисертационния труд „Формиране на система от компетенции по
икономика и предприемачество в технологичното обучение в СОУ“,
научен ръководител проф.д-р Марина Спасова Иванова и дава много
добра оценка.
ФС РЕШИ: Прекратява докторантурата на Марияна Илиева
Сенгелиева – задочен докторант към катедра „НУП“, считано от
01.03.2016 г., по молба на докторанта.
ФС РЕШИ: По молба на докторант Паулина Стоянова и
съгласно чл.26, ал.1 от Правилника на РАС прекъсва докторантура по
докторска програма Методика на обучението по изобразително
изкуство за период от 1 година, считано от 01.02.206 г. /поради отпуск
по майчинство/.

ФС РЕШИ:Променя темата на дисертационния труд на Ирена
Младенова Душкова – задочен докторант по докторска програма
Специална педагогика от „Функционална грамотност и социална
компетентност при ученици с обучителни трудности“ на „Социална
компетентност при специфични нарушения на способността за учене“.
ФС РЕШИ:Променя темата на дисертационния труд на
Десислава Илчева Сидерова

– задочен докторант по докторска

програма Методика на обучението по български език и литература в
началния

етап

на

СОУ

от

„Развитие

на

комуникативната

компетентност чрез използване на текстове миниатюри в обучението
по български език в началните класове“ на „Овладяване на
комуникативни стратегии към текста при обучението по български
език“.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
три години, считано от 01.03.2016г. до 01.03.2019г.) на СВЕТЛИНА
ВЕСЕЛИНОВА КОЙЧЕВА – редовен докторант по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по..., докторска програма Методика на
обучението по музика към катедра „Музика” с научен ръководител
доц. д-р Тодорка Христова Кушева и тема на дисертационния труд:
„Технологии за формиране на изпълнителски умения в обучението по
музика при ученици в първи гимназиален етап на училищното
образование”.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
три години, считано от 01.03.2016 г. до 01.03.2019 г.) на Елица
Николова Гигова - редовен докторант 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” с научен ръководител доц. д-р Методий Иванов Ангелов,
тема на дисертационния труд: „Приложение на пленера в обучението
по изобразително изкуство в прогимназиален етап на СОУ“.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
три години, считано от 01.03.2016 г. до 01.03.2019 г.) на Надежда
Недялкова Ангелова - редовен докторант 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” с научен ръководител проф. д-р Бисер Илиев Дамянов,
тема на дисертационния труд: „Компютърни технологии в обучението
по графичен дизайн за формиране на професионална компетентност“.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
три години, считано от 01.03.2016 г. до 01.03.2019 г.) на Дарина
Желкова

Георгиева

- редовен докторант по: област на висше

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика
/Семейна педагогика/

към катедра „ПУП” с научен ръководител

доц.д-р Елена Стоянова Събева, тема на дисертационния труд:
„Система за педагогическо образование на родители с деца в
предучилищна възраст“.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
3 години) на Владислава Ангелова Митева – редовен докторант по:
област

на

висшето

професионално

образование

направление

1.1.

1.

Педагогически

Теория

и

науки,

управление

на

образованието, докторска програма Управление на образованието
към катедра “Педагогика и управление на образованието” с тема на
дисертационния труд „Управление на училищното образование на

общинско ниво – традиции, състояния и възможности” и научен
ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
4 години) на Бояна Руменова Радева – задочен докторант по: област на
висшето

образование

1.

Педагогически

науки,

професионално

направление 1.1. Теория и управление на образованието, докторска
програма Управление на образованието към катедра “Педагогика и
управление на образованието” с тема на дисертационния труд
„Училището като учеща се организация /начален етап/” и научен
ръководител доц. д-р Албена Александрова Овчарова.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
4 години) на Гергана Димитрова Колчакова – задочен докторант по:
област

на

висшето

образование

1.

Педагогически

науки,

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма
Специална педагогика

към катедра “Педагогика и управление на

образованието” с тема на дисертационния труд „Приобщаваща
образователна среда за ученици със специални образователни
потребности /СОП/” и научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова
Левтерова.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
3 години) на Мария Петкова Джонова - Добровска – редовен
докторант по: област на висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма
Специална педагогика

към катедра “Педагогика и управление на

образованието” с тема на дисертационния труд „Фамилно-училищни
интеракции за приобщаване на ученици със специални образователни
потребности/СОП/” и научен ръководител доц. д-р Жана Атанасова
Янкова.

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
3 години) на Гергана Манчева Манева – редовен докторант по: област
на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално
направление

1.2.

Педагогика,

докторска

програма

Теория

на

възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

към катедра

“Педагогика

с

и

дисертационния

управление
труд

на

образованието”

„Социално-педагогическо

тема

на

консултиране

в

училище” и научен ръководител проф.д-р Нели Илиева Бояджиева.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за
3 години) на Мария Маркова Величкова – редовен докторант по:
област

на

висшето

образование

1.

Педагогически

науки,

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма
Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

към

катедра “Педагогика и управление на образованието” с тема на
дисертационния труд „Социално-педагогическа работа с деца роми” и
научен ръководител доц. д-р Албена Александрова Овчарова.
ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да назначи на академичната
длъжност „главен асистент“ д-р Екатерина Георгиева Чернева по
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3 Педагогика на обучението по..., (Методика на
овладяване на български език и литература в детската градина) към
катедра Предучилищна педагогика на Педагогически факултет.
ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да назначи на академичната
длъжност „главен асистент“ д-р Мартин Веселинов Маргаритов по
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3 Педагогика на обучението по..., (Теория и методика
на физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. Методика
на лечебната физкултура) към катедра ТМФВ и спорт
Педагогически факултет.

на

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на
дисертационния труд на тема: „ Мотиви на просоциалното поведение
в периода на зрелостта ”, за придобиване на образователна и научна
степен „доктор” от Галина Георгиева Политова

–докторант на

самостоятелна подготовка към катедра “Психология” по област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология, докторска програма
Педагогическа и възрастова психология с научен ръководител проф.
дпн Румен Иванов Стаматов.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен ‘доктор’ от

Галина Георгиева

Политова с дисертационен труд на тема: „Мотиви на просоциалното
поведение в периода на зрелостта ”, научен ръководител проф. дпн
Румен Иванов Стаматов по област на висше образование 3. Социални,
стопански

и

Психология,

правни
докторска

науки,

професионално

програма

направление

Педагогическа

и

3.2.

възрастова

психология, по предложение на катедрения съвет, протокол №
7/16.02.2016 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от
ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи със заповед следния
състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Доц.д-р Мария Енчева Мутафова – Югозападен университет

«Неофит Рилски»Благоевград,

по област на висше образование 3.

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология
2. Доц.д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен университет
«Неофит Рилски» - Благоевград,

по област на висше образование 3.

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност Обща психология.
3. Доц. дпсн Теодора Стойчева Стоева – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Медицинска психология.
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф.дпн Румен Иванов Стаматов – Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Педагогическа и възрастова психология.
2.

Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров – Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Психология на дейността.
Резервни членове:
1.

Доц.

д-р

Радка

Иванова

Масалджиева

–

Медицински

университет гр. Пловдив, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Обща психология - външен.
2.

Проф.

дпсн

Веселин

Костов

Василев

–

Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психологиявътрешен.
Факултетният

съвет

определи

откритото

заключително

заседание да се проведен на 20.04.2016 година от 13.00 часа в нова
сграда на Университета (заседателна зала).

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2016/2017 г.
обучение и учебен план по нова специалност „Предучилищна
педагогика“ редовно обучение, ОКС „бакалавър“.
ФС РЕШИ: Одобрява конспекти за държавни изпити по
специалности, както следва:
- Комуникативни нарушения на развитието – ОКС магистър
ФС РЕШИ: Одобрява комисия Филиал Смолян, за провеждане на
практико-приложен изпит в началното училище с протокол № 1.1. в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Георги Андреев Юручев
ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Димитър Георгиев Френкев
2. ас. Мария Иванова Семерджиева
3, Eмилия Ваклинова Коцарова
4. Христина Стефанова Симеонова
5. Гинка Хаджииванова – хоноруван преподавател
6. старши учител Радка Тодорова Георгиева - СОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”-Смолян.
7. старши учител Ася

Фиданова Челебиева – ОУ ”Иван Вазов”-

Смолян.
ФС РЕШИ: Одобрява комисия по качество и акредитация в
състав:
Председател:

доц.д-р Даниела Маркова

Членове:

доц.д-р Жана Атанасова
Гл.ас.д-р Златина Шаркова
Гл.ас.д-р Димитрина Капитанова
Ас. Даниела Гирджева
Ас. Бистра Пощова
Никита

Психология

Романов

–

студент

специалност

ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прием на промени в учебни
планове и нови учебни планове в състав:
Председател:

проф.д-р Галин Цоков

Членове:

проф.дпн Пламен Радев
Проф.дпн Дора Левтерова
Проф.дпн Румен Стаматов
Проф.дпн Веселин Маргаритов
Проф.д-р Бисер Дамянов
Доц.д-р Владимира Ангелова
Доц.д-р Людмила Векова
Доц.д-р Таня Бурдева
Доц.д-р Елена Събева

Учебните планове да се представят на комисията в два варианта –
вариант одобрен от Пловдивския университет и втори с допълнителна
графа осигуреност с преподаватели.
ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/доц.дпн Р.Танкова/

