ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 7/18.05.2017 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2017/2018 г.
обучение и учебни планове по т. 5, 7, 22, 23, 26, на магистърски
програми, както следва:
1. "Образователен мениджмънт" – 2 години, 4 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 600 лв.;
2. „Социално-педагогическа работа с правонарушители” - 2 години, 4
семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;
3. "Комуникативни нарушения на развитието" – задочно обучение: 2
години, 4 семестъра, с такса на семестър 600 лв.
4. "Комуникативни нарушения на развитието" - редовно обучение: 2
години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.;
5. "Комуникативни нарушения на развитието" (за специалисти) – задочно
обучение: 1 година, 2 семестъра, с такса на семестър 600 лв.;
6. “Специална педагогика – ресурсен учител” – задочно обучение, 4
семестъра, с такса на семестър 500 лв.;
7. Специална педагогика – ресурсен учител” (за специалисти) – задочно
обучение, 2 семестъра, с такса на семестър 600 лв;
8. Училищна педагогика - Учител в прогимназиален и гимназиален етап
на обучение”, задочно обучение. Обучението ще се извършва по проект
в Еразъм плюс , Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на
политиката – Инициативи за иновативна политика, Експериментални
подходи към политиките в сектора на училищното образование (2014/Ц
455/08) A New Way for New Talents in Teaching /Нови пътеки към

учителската професия/ с участници от българска страна МОН, ПУ и
Фондация „Заедно в час“.
9. Начална училищна педагогика – Начален учител, задочно обучение.
Обучението ще се извършва по проект в

Еразъм плюс

, Ключово

действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за
иновативна политика, Експериментални подходи към политиките в
сектора на училищното образование (2014/Ц 455/08) A New Way for
New Talents in Teaching /Нови пътеки към учителската професия/ с
участници от българска страна МОН, ПУ и Фондация „Заедно в час“.
10.„Мениджмънт на социалните организации” –

2 семестъра за

специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с
такса за семестър 500 лв.;
11.„Социален мениджмънт и социално предприемачество” – 2 семестъра за
специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с
такса за семестър 500 лв.
12.„Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за
неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.
13.„Училищна психология” за филиал град Смолян –4 семестъра за
неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако
групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в
Пловдив.
14.„Училищна психология” за филиал град Кърджали –4 семестъра за
неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако
групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в
Пловдив.
15.„Психология на управлението”–2 семестъра за специалисти и 4
семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650
лв.;

16.„Приложна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра
за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
17.Позитивна психология – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за
неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
18.„Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното
училище“ (специалисти) - 1 година и половина, 3 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 450 лв. ;
19.„Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното
училище“ (неспециалисти) - 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с
такса за семестър 450 лв;
20.„Ръководство на вокални и инструментални състави“ - 1 година и
половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
21.„Музикално-изпълнителско изкуство“ - 1 година, 2 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 450 лв.
22.„Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 3 семестъра, 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 ПУ„Паисий
Хилендарски” –

гр. Пловдив, Филиал „Любен Каравелов” - гр.

Кърджали и Филиал – гр. Смолян. Ако групата във филиала е под 20
студенти, обучението се пренасочва в

Пловдив.

Такса

за

обучение: 550 лв. на семестър.
23.„Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“ – 2
семестъра, след ОКС „бакалавър“, задочно обучение,

2 семестъра –

за бакалаври завършили специалност „Предучилищна и начална
училищна педагогика“, такса за обучение: 550 лв. на семестър.
24.Предучилищна и начална училищна педагогика, след ОКС „бакалавър”
задочно обучение, срок на обучение: 5 семестъра – за неспециалисти,
такса за обучение: 550 лв. на семестър.

25.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: 550 лв. на семестър.
26.„Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина“ –
задочно обучение, след ОКС „бакалавър“ за учебната 2017/2018 год.,
срок на обучение: 2 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС
„бакалавър“

от

специалностите

„Предучилищна

педагогика“

и

„Предучилищна педагогика и чужд език“, такса за обучение: 550 лв. на
семестър.
27.„ПРЕВАНТИВНА

ПЕДАГОГИКА“,

задочно

обучение,

срок

на

обучение: 3 семестъра – за бакалаври с диплома за завършена ОКС
„бакалавър“, такса за обучение: 500 лв. на семестър
28.„ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДГОТОВКА ЗА
УЧИЛИЩЕ В ГРУПИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“
Срок на обучение - неспециалисти:
- 3 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от
професионално направление Педагогика, такса за обучение: 550 лв. на
семестър
- 3 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от
професионално направление Педагогика, такса за обучение: 600 лв. на
семестър
Срок на обучение - специалисти:
- 2 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от
специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика

и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, такса за
обучение: 550 лв. на семестър
- 2 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от
специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика
и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“,такса за
обучение: 600 лв. на семестър.
1.

„Спорт в училище” – редовно обучение в два семестъра и

семестриална такса – 500 лв. за специалисти, магистърска програма „Спорт
в училище” – редовно обучение в четири семестъра и семестриална такса –
500 лв. за неспециалисти.
2.

„Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ 2

години, 4 семестъра, задочно обучение, семестриална такса 450.00 лв.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нови учебни планове за
специалности, както следва:
1)

„Педагогика

на

обучението

по

технологии

и

предприемачество“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение.
2.

Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ за ОКС

„магистър“ (неспециалисти) задочно обучение
3. Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ за ОКС
„магистър“, /специалисти/ задочно обучение
Учебните планове да влязат в сила за I курс на учебната
2017/2018 година.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри избираеми дисциплини и
факултативни дисциплини за учебната 2017-2018 година за всички
курсове, както следва:
- ИД I част

„Музикални формации“ – 30ч. упражнения за

специалност Музика в Iкурс, I сем.
- ИД II част „Въведение в тонрежисурата“ – 30ч. упражнения за
специалност

Музика в I курс, II сем.
- ИД III част „Джаз хармония - I“ – 30ч. упражнения за специалност
Музика в IIкурс, III сем.
- ИД IV част „Джаз хармония - II“ – 30ч. упражнения за специалност
Музика в II курс, IV сем.
- ИД V част „Теория на джаза“ - 30 часа упражнения за специалност
Музика в III курс, V сем.
- ИД VI част „Аранжиране за джаз и поп формации - I“ - 30 часа
упражнения за специалност Музика в III курс, VI сем.
- ИД VII част „Аранжиране за джаз и поп формации - II“ - 30 часа
упражнения за специалност Музика в IV курс, VIII сем.
- ИД VIII част „Джаз импровизации“ - 30 часа упражнения за
специалност Музика в IV курс, VIII сем.
- ФД I част „Дикция с микрофонна техника“ - 30 часа лекции за
специалност Музика в III курс, V сем.
- ФД II част „Интеграция между българския музикален фолклор,
джазовата и популярната музика“ - 30 часа лекции за специалност Музика
в IV курс, VIII сем.
- ФД III част „Вокална постановка в поп пеенето“ - 30 часа лекции за
специалност Музика в IV курс, VIII сем.
ФС РЕШИ: Предлага

на АС да одобри промени в учебни

планове:
- еднократна промяна в
дейности”, ОКС

учебния план за специалност „Социални

«бакалавър», редовно обучение, за учебната

2017/2018 г., както следва:
•

дисциплината Основи на социалното управление от първи

семестър се премества в трети семестър, а дисциплината Комуникационни
умения се премества в първи семестър,
формата на оценяване се запазват.

като кредитите,хорариума и

•

Във втори семестър дисциплината Социална симеотика от

30/0/0 се заменя с дисциплината Спорт с хорариум 0/0/30, като се променя
самоподготовката от 90 на 30, а кредитите от 4 стават 2.
•

Във втори семестър дисциплината Методи за изследвания в

социалните и поведенческите науки се променя самоподготовката от 75 на
105, а кредитите от 4 стават 5
•

Във втори семестър дисциплината Законодателна защита на

хора в неравностойно положение се променя самоподготовката от 75 на
105, а кредитите от 4 стават 5
•

дисциплината Социални дейности за хора с увреждания от

пети семестър се премества в шести семестър, а дисциплината Управление
на човешките ресурси в социалната сфера от шести семестър се премества
в пети семестър, като кредитите,хорариума и формата на оценяване се
запазват.
•

дисциплината Социална работа в интеркултурна среда се

премества в шести семестър, а дисциплината Социална рехабилитация се
премества в пети семестър, като кредитите,хорариума и формата на
оценяване се запазват.
•

В пети семестър Практическа дисциплина – тренинг по избор,

хорариума се променя от 0+30+0 на 0+0+30
•

В пети семестър Практикум по социално подпомагане,

хорариума се променя от 0+30+0 на 0+0+30
- еднократна промяна в учебния план на специалност „Начална
училищна педагогика и чужд език”:
-

Дисциплината „Лингвистични особености при усвояване на

чужд език в начална училищна възраст” с хорариум 30+30+0, форма на
контрол изпит, извънаудиторна заетост 90 и кредити 5 от V семестър да
бъде преместена в VІ семестър за учебната 2017/2018 г.

-

промени

в

учебния

план

на

магистърска

програма

„Превантивна педагогика“ – 3 семестъра, след ОКС „бакалавър“,
задочно обучение, както следва:
Предложените

промени

се

отнасят

до

прецизиране

наименованието на някои учебни дисциплини без да се променя техния
хорариум, извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпит.
1. Учебната дисциплина „Законодателни основи и организация
на превантивната работа с деца и младежи“ се променя на „Организация и
дейност на институциите в системата за превенция и корекция на
девиантното поведение“.
2. Учебната дисциплина „Теории и системи на социално учене
и познание“ се замества с учебната дисциплина „Семейна педагогика“.
3. Учебната дисциплина „Превантивна и възпитателна дейност
с малолетни и непълнолетни“ се променя на „Превантивни програми за
работа с деца и младежи“.
4. Учебната дисциплина „Проблеми на ресоциализацията
посткорекционен период“ се променя на „Ресоциализацията на в
посткорекционен период“.
5. Избираема дисциплина „Превантивна работа с деца в
неравностойно положение“ се променя на „Превантивна работа на деца с
риск“.
6. Факултативна дисциплина „Етнопедагогика“ се променя на
„Социално педагогическа работа с лица от етнически малцинства и
мигранти“.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри провеждането на обучение
от Педагогическия факултет на територията на Филиал – гр.
Кърджали на Допълнителна квалификация „Начална училищна
педагогика”, задочно обучение, срок на обучение 1,5 години,
квалификация – педагог-начален учител, за учебната 2017/2018 г.

Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15
човека. Такса за обучение: 550 лв. на семестър.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри провеждането на обучение
от Педагогическия факултет на територията на Филиал – гр.
Кърджали

на

Допълнителна

квалификация

„Предучилищна

педагогика”, задочно обучение, срок на обучение 1,5 години,
квалификация – педагог-детски учител, за учебната 2017/2018 г.
Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15
човека. Такса за обучение: 550 лв. на семестър.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри провеждането на курс за
придобиване

на

професионална

квалификация

„Помощник-

възпитател“, 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.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен „доктор” от Пенка Кръстева
Вълчева с дисертационен труд на тема „Развитие на комуникативната
компетентност чрез творческия разказ в подготвителна група” и
научен ръководител проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов 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 по
предложение на катедрения съвет, протокол № 9/16.05.2017 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. Проф. д-р Божидар
университет

Михайлов Ангелов - Софийски

„Св. Климент Охридски” – гр. София,

област на висше

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2
Педагогика; (Теория на възпитанието и дидактика – език и комуникация);
2. Проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева - Университет
„Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас, област на висше образование 1.
Педагогически науки;

професионално направление 1.2 Педагогика и 1.3

Педагогика на обучението по ...; (Методика на обучението по български
език и литература);
3. Доц. д-р Мариана Асенова Балабанова - Югозападен университет
„Св. Неофит Рилски” – гр. Благоевград, област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление

1.3 Педагогика на

обучението по …; (Методика на обучението по български език и
литература).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова - 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 и
литература в началния етап на СОУ);
2. Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова - 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:
1. Доц. д-р Рени Георгиева Христова - Коцева – Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, област на

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2 Педагогика; (Теория на възпитанието и дидактика) – външен;
2. Доц. д-р Симо Петров Иванов - Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”

-

гр.

Пловдив,

област

на

висше

образование

1.

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика;
(Теория на възпитанието и дидактика) – вътрешен.
Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да
са проведе на 19.09.2017 г. от 12.00 ч. в Нова сграда на Университета
(заседателна зала).
ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лева (сто
лева) на Пенка Кръстева Вълчева – редовен докторант към катедра
„Предучилищна педагогика“ за отпечатване на автореферат
връзка

с

провеждане

на

открито

заседание

за

защита

във
на

дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор”.
ФС РЕШИ: Одобрява хонорувани преподаватели за учебната
2017/2018 година следните лица:
Специалности „НУПЧЕ“ И „ПУПЧЕ“
Специалност

Преподавател

НУПЧЕ

Проф.дпн Пламен
Радев

Учебна
дисциплина
Дидактика

ПУПЧЕ и
НУПЧЕ

История на
педагогиката и
бълг. образованиие

БЕАЕ БЕИ
Поток
/ПУПЧЕ
НУПЧЕ,
БЕАЕ, БЕИ/

Педагогика
Обща психология

ПУПЧЕ и
НУПЧЕ
ПУПЧЕ и

Проф.дпсн Веселин
Василев

Психология на
развитието
Психология на
обучението

Семестър Лекции Упр.
III и IV

60

ІІ

30

V

30

І

30

ІІ и ІІІ

30

IV

15

НУПЧЕ
НУПЧЕ

Проф.д-р Марина
Иванова

ПУПЧЕ

НУПЧЕ

Проф.д-р Бисер
Дамянов

НУПЧЕ

ПУПЧЕ и
НУПЧЕ
ПУПЧЕ
НУПЧЕ

ПУПЧЕ

Проф.дпн Дора
Левтерова

Гл.ас.д-р Нона
Глушкова
Проф.дпн Румяна
Танкова, гл.ас.д-р
Пенка Димитрова
Доц.д-р Албена
Александрова

Методика на
технологичната
култура
Методика на
трудовоконструктивната
дейност
Основи на
изобразителното
изкуство
Методика на
обучението по
изобраз.изкуство
Интеграция на
ученици със спец.
образов.
потребности
Управление на
детското заведение
Методика на
обуч.по бълг.език в
НУ
Основи на
педагогиката

НУПЧЕ

ПУПЧЕ

ПУПЧЕ и
НУПЧЕ
ПУПЧЕ и
НУПЧЕ
ПУПЧЕ
ПУПЧЕ
ПУПЧЕ

Теория на
възпитанието
Гл.ас.д-р Екатерина
Методика на
Чернева
овладяване на
българския език в
ДГ
Доц.д-р Елена
Основи на
Арнаудова
музикалната
грамотност
Методика на
обучението по
музиката
Доц.д-р Елена
Предучилищна
Събева
педагогика І ч. и ІІ
ч.
Семейна педагогика
Доц.д-р Галена
Педагогически
Иванова
технологии в играта

VІ

30

VІІ

30

І

30

V

30

ІІІ

30

VІІ

30

VІ-VІІ

60

І

15

ІІІ

30

VІ

45

І

15

ІV

30

І-ІІ

60

ІІІ

30

V

30

ПУПЧЕ

Доц.д-р Даниела
Маркова

НУПЧЕ

Доц.д-р Румяна
Кожухарова
Доц.д-р Владимира
Ангелова

НУПЧЕ

ПУПЧЕ

Гл.ас.д-р
Димитрина
Капитанова

ПУПЧЕ

Доц.д-р Софка
Каракехайова

ПУПЧЕ и
НУПЧЕ

Гл.ас.д-р Силвана
Боева

Методика на
изобразителното
изкуство
Математика

V

30

І

30

Методика на
обучението по
математика в НУ
Методика на
формиране на
математически
представи
Педагогика на
взаимодействието
дете -околна среда
Методика на
физическото
възпитание

V-VІ

60

V

30

VІ

45

ІV

30

ФС РЕШИ: Одобрява учебния план за първи курс на учебната
2017/2018 г. за ОКС „бакалавър“ на специалност „Начална училищна
педагогика и чужд език“, редовно обучение на Педагогически
факултет да влезе в сила за обучение във Филиал Кърджали.
ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н :/п/

/С.Спасова/

/проф.дпн Р.Танкова/

