ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 7/21.04.2015 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на
учебната 2014/2015 година следните лица:
Катедра „Естетическо възпитание“
- Доц.д-р Галина Георгиева Лардева – 40 ч.упр. по дисциплината История
на световното изобразително изкуство и архитерктура 2 част и 4 част със
студенти ПОИИ
Катедра „Психология“
- Биляна Валериева Гинина 50 ч.упр. в специалност Психология
Катедра „ПУП“
- Биляна Младенова Калоферова 70 ч. упр. в специалност ПУПЧЕ 3 курс 6
сем. по дисциплината Педагогическо взаимодействие дете-околна среда и
избираема дисциплина Експериментиране в природен и социален свят в
предучилищна възраст
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните промени в учебния план на
магистърска програма „Превантивна педагогика“:
1. Учебната дисциплина „Превенция на насилието срещу деца и жени“ се заменя с
нова учебна дисциплина – „Гражданска култура и човешки права“ като хорариумът
е с 20 часа лекции, 130 извънаудиторни и 5 кредита.
2. Учебната дисциплина „Криминология“ – хорариум 10+5+5, извънаудиторна
заетост 100, кредити – 4, да се изучава в първи семестър. За целта се разместват
местата с учебната дисциплина „Педагогика на общуването“- втори семестър –
запазва се хорариума – 15+0+5 и кредитите – 5.
3. Наименованието на учебната дисциплина „Наказателен режим на малолетни и
непълнолетни“ се заменя с дисциплината „Превантивна и възпитателна дейност с
малолетни и непълнолетни“ с хорариум 15+5+0, извънаудиторна заетост – 130,
кредити - 5.

4. Дисциплините от трети семестър:
- Морално развитие
- Психология на дивиантното поведение
- Превантивна работа с лица не владеещи български език и отпадащи от училище
- Проблеми на ресоциализацията в посткорекционен период,
намалят кредитите си с по 1 кредит, за сметка на самостоятелната подготовка.
5. Отпадат Избираеми дисциплини III част и на тяхно място влиза преддипломната
практика със същия хорариум – 0+0+40, 140 часа извънаудиторна заетост и 6
кредита.
6. Заменя се факултативната дисциплина „Нравствена култура на специалиста по
превантивна педагогика“ с „Превантивна и социално-педагогическа работа със
семейството“. Хорариумът – 10+5+0 и кредитите – 3, се запазват .
7. От факултативна дисциплина, „Приобщаващо образование“ става задължителна
дисциплина с хорариум 10+5+5, извънаудиторна заетост 100, кредити – 4.
Общ брой на кредити за цялото обучение – 105 кредита.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри промяна на професионалната
квалификация в учебния план на специалност ПНУП редовно обучение ОКС
„бакалавър“ от педагог, детски и начален учител в педагог, детски учител и
начален учител.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните промени в учебния план на
курс „Помощник възпитател“ :
- дисциплините „Обучение на децата за училище“ и „Подготовка на децата
за училище“ от първи семестър се обединяват в една дисциплина –
„Обучение и подготовка на децата за училище“ с хорариум 10+0+5 и
форма на контрол - изпит.
- Добавя се и дисциплина „Грижа и възпитание при деца със специални
образователни потребности“ в първи семестър с хорариум 10+0+5 и форма
на контрол – изпит.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри в учебния план на специалност
ПНУП редовно обучение следните промени:

- Избираема дисциплина I част – Iкурс, I семестър - „Практики за
организация и управление на институциите за деца в Р. България“ с
хорариум 0+0+30 и извънаудиторна заетост 30, да премине в избираеми
дисциплини IV част – II курс, IV семестър с хорариум 0+0+15 и
извънаудиторна заетост 45.
- Избираема дисциплина IV част - II курс, IV семестър - „Практическа
граматика“ с хорариум 0+0+15 и извънаудиторна заетост 45, да премине в
избираеми дисциплини I част - Iкурс, I семестър с хорариум 0+0+30 и
извънаудиторна заетост 30.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нов учебен план на магистърска
програма

„Предучилищна

и

начална

училищна

педагогика“,

след

ОКС

„професионален бакалавър“, задочно обучение за 1 курс на учебната 2015/2016 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри преходен учебен план на магистърска
програма

„Предучилищна

и

начална

училищна

педагогика“,

след

ОКС

„Професионален бакалавър“ задочно обучение за 2 курс на учебната 2015/2016 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебни планове на следните
допълнителни квалификации за учебната 2015-2016 г.:
- Допълнителна квалификация “Слухово-речева рехабилитация” – срок на
обучение – 12 месеца, задочно (индивидуално) обучение, семестриална такса 500
лв.
- Допълнителна професионална квалификация по начална училищна
педагогика

за

участници

"професионален бакалавър”

с

висше

образование

след

завършена

ОКС

и ОКС „бакалавър” без придобита професионална

квалификация „учител”, обучение – групово–задочно, срок на обучение - 12 месеца
, с такса 500 лв. на семестър.
- Допълнителна професионална квалификация „учител” по учебен предмет за
участници с висше образование след завършена ОКС „професионален бакалавър” и
ОКС „бакалавър” без придобита професионална квалификация „учител”, обучение
– индивидуално-задочно, срок на обучение -12 месеца, с такса 600 лв. на семестър.
- Допълнителна професионална квалификация „учител” по учебен предмет за
участници с висше образование след завършена ОКС „професионален бакалавър” и

ОКС „бакалавър” без придобита професионална квалификация „учител, обучение –
групово-задочно, срок на обучение -12 месеца, с такса 500 лв на семестър.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебни планове на нова магистърска
програма „Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в групите за
предучилищно образование“ с ръководител доц.д-р Галена Иванова, както следва:
- Учебен план за неспециалисти 3 семестъра, задочно обучение, за
завършили ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика, с
такса за обучение 500 лв. на семестър
- Учебен план за неспециалисти

3 семестъра редовно обучение, за

завършили ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика, с
такса за обучение 600 лв. на семестър
- Учебен план за специалисти 2 семестъра задочно обучение, за завършили
ОКС „бакалавър“ от специалностите ПУП, ПУПЧЕ и ПНУП, с такса за
обучение 500 лв. на семестър
- Учебен план за специалисти 2 семестъра редовно обучение, за завършили
ОКС „бакалавър“ от специалностите ПУП, ПУПЧЕ и ПНУП, с такса за
обучение 600 лв. на семестър .
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием за учебната 2015/2016 г. по
следните магистърски програми, допълнителни квалификации и курсове в
Педагогическия факултет:
- Информационно-комуникационни технологии в предучилищното
образование и началния етап на СОУ, задочно обучение.
Срок на обучение:
4 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика
5 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика на
обучението по ... Такса за обучение: 450 лв. на семестър.
- Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална
училищна възраст, задочно обучение.
Срок на обучение:
4 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика
5 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика на
обучението по ...Такса за обучение: 450 лв. на семестър.

- Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно обучение.
Срок на обучение:
5 семестъра – за неспециалисти
Такса за обучение: 450 лв. на семестър.
- Начална училищна педагогика и чужд език, задочно обучение.
Срок на обучение:
4 семестъра – за бакалаври от направления: Филология (с английски език)
иПедагогика на обучението по ... (с английски език) Такса за обучение: 450 лв. на
семестър.
- „Предучилищна и начална училищна педагогика”, след ОКС
„Професионален бакалавър”, задочно обучение.
Срок на обучение: 4 семестъра – за професионални бакалаври от
направление Педагогика
Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на
ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив и на територията на филиал „Любен
Каравелов” на ПУ, гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под 20 студенти,
обучението се пренасочва в Пловдив.
Такса за обучение: 450 лв. на семестър.
- „Предучилищна и начална училищна педагогика, след ОКС
„бакалавър”, задочно обучение.
Срок на обучение: 3 семестъра – за бакалаври от професионалното
направление Педагогика
Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на
филиал „Любен Каравелов” на ПУ, гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под
20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.
Такса за обучение: 450 лв. на семестър.
- Спорт в училище – 2 семестъра редовно обучение за специалисти и 4
семестъра редовно обучение за неспециалисти с такса 500 лв. на семестър
- Графичен дизайн за реклама и мултимедия” – 3 семестъра за
специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – редовно обучение, с такса
за семестър 800 лв.;
- „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” - 3 семестъра
за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса
за семестър 500 лв.;
- „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СОУ” – 3 семестъра за
специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за
семестър 450 лв.;
- „Ръководство на вокални и инструментални състави“ – 3 семестъра за
специалисти – задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;

- „Музикално изпълнителско изкуство” – 2 семестъра за специалисти –
редовно обучение, 2 семестъра за специалисти - задочно обучение, с такса
за семестър 500 лв.;
- „Образователен мениджмънт" – 2 години, 4 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 550 лв.;
- "Мениджмънт на социално-педагогическата работа" – 2 години, 4
семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;
- „Социално-педагогическа работа с правонарушители” - 2 години, 4
семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;
- "Комуникативни нарушения на развитието" – задочно обучение: 2
години, 4 семестъра, с такса на семестър 550 лв. и редовно обучение: 2
години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.;
-

"Приобщаващо образование" – 2 години, 4 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 400 лв.;

- “Специална педагогика – ресурсен учител” – задочно обучение, 4
семестъра, с такса на семестър 400 лв.;
-

„Училищна педагогика” - 3 семестъра, задочно обучение, с такса за
семестър 600 лв.;

- „Социално-образователна работа с лица с увреждания” – задочно
обучение, 4 семестъра, с такса за семестър 550 лв.
- «Мениджмънт на социалните организации» – 2 семестъра за
специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 550 лв.;
- «Социален мениджмънт и социално предприемачество»– 2 семестъра
за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса
за семестър 550 лв.;
- „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за
неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
- „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти – редовно
обучение , държавна поръчка

- „Училищна психология” за филиал град Смолян – 2 семестъра за
специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 650 лв.;
- „Психология на управлението”–2 семестъра за специалисти и 4
семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650
лв.;
- „Психология на управлението” – 2 семестъра за специалисти – редовно
обучение, държавна поръчка
- „Приложна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за
неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
- „Приложна психология” – 2

семестъра за специалисти – редовно

обучение, държавна поръчка
- Позитивна психология – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за
неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
- Психо-социално консултиране на деца и юноши – 3 семестъра за
специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 650 лв.;
-

„Превантивна педагогика“, задочно обучение, Срок на обучение:3
семестъра – за бакалаври с диплома за завършена ОКС „бакалавър“, Такса
за обучение: 500 лв. на семестър

- „Иновационни технологии

в предучилищното образование и

началния етап на СОУ“ , задочно обучение, 4 семестъра – за бакалаври
от професионалното направление Педагогика , 5 семестъра – за бакалаври
от професионалното направление Педагогика на обучението по...Такса за
обучение: 450 лв. на семестър
- „Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в групите за
предучилищно образование“ - за неспециалисти 3 семестъра, задочно
обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от професионално направление
Педагогика, с такса за обучение 500 лв. на семестър; за неспециалисти 3
семестъра редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от

професионално направление Педагогика, с такса за обучение 600 лв. на
семестър; за специалисти 2 семестъра задочно обучение, за завършили
ОКС „бакалавър“ от специалностите ПУП, ПУПЧЕ и ПНУП, с такса за
обучение 500 лв. на семестър; за специалисти 2 семестъра редовно
обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от специалностите ПУП,
ПУПЧЕ и ПНУП, с такса за обучение 600 лв. на семестър .
- „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и
началния етап на СОУ“, 4 семестъра – за бакалаври от професионалното
направление Педагогика , 5 семестъра – за бакалаври от професионалното
направление Педагогика на обучението по..., Такса за обучение: 450 лв. на
семестър
- Специализация „Съдебна психология“ задочно обучение 2 семестъра,
такса 600 лв. на семестър
- Допълнителна квалификация по „Предучилищна педагогика”
квалификация – педагог - детски учител,

с

с форма на обучение –

индивидуална, дистанционна и групова и семестриална такса за
индивидуално и дистанционно

обучение от 450 лв. , а за групово

обучение от 300 лв., срок на обучение от 1 год. и 6 мес., в три семестъра.
- Допълнителна квалификация “Педагогика на лица с умствена
изостаналост” – 2 семестъра, задочно обучение, семестриална такса 500
лв.
- Допълнителна квалификация “Логопедия” – 4 семестъра, задочно
обучение, семестриална такса 500 лв.
- Допълнителна квалификация “Слухово-речева рехабилитация” – срок
на обучение – 12 месеца, задочно (индивидуално) обучение, семестриална
такса 500 лв.
-

Допълнителна професионална квалификация по начална училищна
педагогика за участници с висше образование след завършена ОКС
"професионален бакалавър”

и ОКС „бакалавър” без придобита

професионална квалификация „учител”, обучение – групово–задочно, срок
на обучение - 12 месеца , с такса 500 лв. на семестър.
- Допълнителна

професионална квалификация „учител” по учебен

предмет за участници с висше образование след завършена ОКС
„професионален

бакалавър”

и

ОКС

„бакалавър”

без

придобита

професионална квалификация „учител”, обучение – индивидуалнозадочно, срок на обучение -12 месеца, с такса 600 лв. на семестър.
- Допълнителна професионална квалификация „учител” по учебен
предмет за участници с висше образование след завършена ОКС
„професионален

бакалавър”

и

ОКС

„бакалавър”

без

придобита

професионална квалификация „учител, обучение – групово-задочно, срок
на обучение -12 месеца, с такса 500 лв на семестър.
-

Допълнителна професионална квалификация „Учител по английски
език”, групово обучение, два семестъра със семестриална такса за първи
семестър 500 лв. и семестриална такса за втори семестър 330 лв.

- Допълнителна квалификация "Ресурсен учител" – 2 семестъра,
задочно обучение при семестриална такса 500 лв.
- курс за придобиване на професионална квалификация „Помощниквъзпитател“, като обучението е в 2 семестъра, а таксата на обучение е: за
работещи в детска градина и курса се провежда в Университета

– 150

лв.; за работещи в детска градина, а курса се провежда извън
Университета – 180 лв.; за не работещи в детска градина и курса се
провежда в Университета – 180 лв
По доклад от доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева – председател на научно
жури по процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“, след
проведено обсъждане и явно гласуване, научното жури в състав доц.д-р Кирилка
Симеонова Тагарева и членове проф.дпсн Весели Костов Василев, проф.д-р Борис
Симеонов Минчев, проф.д-р Калин Кънчев Гайдаров, доц.д-р Ирена Иванова
Левкова, доц.д-р Мария Енчева Мутафова и доц.д-р Стоил Любенов Мавродиев

предлага на ФС да избере гл.ас.д-р Светлана Николова Сарийска за „доцент“ по
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология /Педагогическа и възрастова
психология към катедра Психология на Педагогически факултет.
ФС РЕШИ: Избира за „доцент“ по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология

,

Педагогическа

и

възрастова

психология

към

катедра

Психология на Педагогически факултет гл.ас.д-р Светлана Николова
Сарийска.
По доклад от проф.д-р Калин Кънчев Гайдаров – председател на научно жури
по процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“, след проведено
обсъждане и явно гласуване, научното жури в състав проф.д-р Калин Кънчев
Гайдаров, проф.дпсн Веселин Костов Василев, проф.дпсн Толя Ангелова Стоицова,
проф.дпн Румен Иванов Стаматов, проф.д-р Станислава Йорданова Стоянова,
доц.д-р Михаил Николов Проданов и доц.д-р Антоанета Георгиева РусиноваХристова предлага на ФС да избере гл.ас.д-р Юрий Павлов Янакиев за „доцент“ по
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология, Социална психологиякъм катедра
Психология на Педагогически факултет.
ФС РЕШИ: Избира за „доцент“ по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология , Социална

психология

към катедра Психология на

Педагогически факултет гл.ас.д-р Юрий Павлов Янакиев.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуален учебен план за работа на Антония
Веселинова Имандиева – задочен докторант по област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по...,у докторска програма Методика на обучението по бит и технологии към
катедра „Естетическо възпитание“, с научен ръководител проф.д-р Марина Спасова

Иванова и тема на дисертационния труд Формиране на система от компетенции по
икономика и предприемачество в технологичното обучение в СОУ.
ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 /сто лева/ за
отпечатване на автореферат на ас.Мартин Веселинов Маргаритов – докторант на
самостоятелна подготовка към катедра ТМФВ и спорт“.
ФС РЕШИ: Удължава срока на докторантурата с една година, считано от
01.04.2015 г. на задочен докторант Илия Иванов Пашков, 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 в началния етап на СОУ.
ФС РЕШИ: Удължава срока на докторантурата с една година, считано от
01.04.2015 г. на задочен докторант Десислава Илчева Сидерова, 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 в началния етап на СОУ.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Илия Иванов Пашков
- задочен докторант към катедра „Начална училищна педагогика” 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 в началния етап на СОУ с тема „Влияние на ранното
чуждоезиково обучение върху овладяване на граматическите структури на
българския език”, научен ръководител доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова за
периода от 01.04.2014 г. до 01.04.2015 г. и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършена работа на Десислава Илчева
Сидерова задочен докторант към катедра „Начална училищна педагогика” 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 в началния етап на СОУ с тема „Развитие на
комуникативната компетентност чрез използване на текстове миниатюри в
обучението по български език в началните класове”, научен ръководител доц. д.п.н.

Румяна Димитрова Танкова за периода от 01.04.2014 г. до 01.04.2015 г. и дава
много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Надя Росенова Танева
– докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска
програма Специална педагогика с тема на дисертационния труд “ Социална
интеграция и социално подпомагане на хората с увреждане” и научен ръководител
проф.дпн Дора Стоилова Левтерова за периода от 16.05.2014 г. до 16.05.2015 г.,
добра оценка за извършената дейност и отчислява с право, считано от 16.05.2015 г.
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния труд на
тема „Диагностика и профилактика на хиподинамията и стреса чрез физически
упражнения и спорт“, за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“
от Мартин Веселинов Маргаритов – докторант на самостоятелна подготовка към
катедра „ТМФВ и спорт“ 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 научен ръководител проф.д-р Василий
Ишев, дмн.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на
образователна и научна степен ‘доктор’ от Мартин Веселинов Маргаритов с
дисертационен труд на тема Диагностика и профилактика на хиподинамията и
стреса чрез физически упражнения и спорт и научен ръководител проф.д-р Василий
Ишев, дмн

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/, по предложение на катедрения съвет,
протокол № 4/16.04.2015 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от
ПРАСПУ , предлагам на Ректора да определи със заповед следния състав на научно
жури:

Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – НСА „Васил Левски“ София,

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност Теория и
методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на
лечебната физкултура)
2.

Проф. дпн Надежда Георгиева Йорданова – Шуменски университет

„Епископ Константин Преславски” – Шумен, по област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по..., научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)
3.

Проф. д-р Василий Щерев Ишев, дмн – МУ – Пловдив, област на висше

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина,
научна специалност Биология на човека.
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. д-р Галин Борисов Цоков – Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност„Теория на
възпитанието и дидактика”.
2.

Доц. д-р Симо Петров Иванов – Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Теория на

възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика).
Резервни членове:
1. Доц. д-р Стефан Христев Базелков – Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски” – Шумен, по област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по..., научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) - външен.

2. Доц. дпн Румяна Димитрова Танкова – Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски” – Пловдив, по 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“ - вътрешен.
Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са
проведе на 02.06.2015 г. от 11,00 ч. в 24 каб. на Ректората.
ФС РЕШИ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната
длъжност ‘главен асистент’ в катедра Музика на Педагогически факултет

на

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр. 25 от 03.04.2015 г. по:
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство, Музикознание и музикално изкуство /джаз и поп
пеене/, по предложение на катедрения съвет, протокол № 7/09.04.2015 г и на
основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(8) от ППЗРАСРБ и чл.2(2) от ПРАСПУ,
предлагам на Ректора да определи следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. д-р Елена Милева Стоянова – пенсионер (НМА „Панчо

Владигеров” – гр. София), по област на висше образование 8. Изкуства;
професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; научна
специалност Музикознание и музикално изкуство.

2.

Доц. Людмил Борисов Петков – (АМТИИ – гр. Пловдив), по област на

висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство; научна специалност Музикознание и музикално изкуство.

3.

Доц. Етиен Херцел Леви – (НБУ – гр. София), по област на висше

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство; научна специалност Музикознание и музикално изкуство.
Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1.

Доц. д-р Таня Викторова Бурдева - Пловдивски университет “Паисий

Хилендарски”, по:

област на висше образование 8. Изкуства; професионално

направление

Музикално

8.3.

и

танцово

изкуство;

научна

специалност

Пловдивски

университет

Музикознание и музикално изкуство.

2.

Доц.

Веселин

“ПаисийХилендарски,

Иванов

по:

Койчев

област

на

–

висше

образование

8.

Изкуства;

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; научна
специалност Музикознание и музикално изкуство.
Резервни членове:
1. Проф. ди Пенчо Цветанов Стоянов – пенсионер (НМА „Панчо Владигеров”
– гр. София), по област на висше образование 8. Изкуства; професионално
направление

8.3.

Музикално

и

танцово

изкуство;

научна

специалност

Музикознание и музикално изкуство - външен.
2. Доц. д-р Тодорка Христова Кушева
Хилендарски”,
направление

Пловдивски университет “Паисий

по: област на висше образование 8. Изкуства; професионално
8.3.

Музикално

и

танцово

изкуство;

научна

специалност

Музикознание и музикално изкуство- вътрешен.
Конкурсът да се състои на 22.06.2015 г. от 11.00 ч. в 509 каб. на Нова
сграда.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да продължи функционирането за учебната
2015/2016 г. „Център по предучилищно образование“ за провеждане на курсове за
допълнителна квалификация с ръководител доц.д-р Софка Каракехайова.
ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/доц.дпн Р.Танкова/

