ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 8/29.05.2015 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната
2014/2015 г. следните лица:
Катедра ТМФВ и спорт“
1. Проф.дбн Мима Иванова Николова – 100 ч. анатомия
2. Проф.д-р Василий Щерев Ишев – 100 ч. спортна медицина и хигиена
Катедра „Естетическо възпитание“
- Проф.Стефан Лазаров Лютаков – 20 ч.упр. по дисциплината Скулптура
с 2 к.4 сем. и 3 к. 6 сем. специалност ПОИИ.
ФС РЕШИ: Във връзка с акредитация на специалност „Графичен
дизайн с реклама“, предлага на Ректора да бъде назначен на втори трудов
договор доц.д-р Светослав Ангелов Косев / област на висше образование 8.
Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразителни изкуства, научна
специалност Графичен дизайн“/ към катедра „Естетическо възпитание“ / в
случай, че се получи акредитация/.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви конкурс за академичната
длъжност „професор“ 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“ към катедра „Начална училищна
педагогика“, със срок 3 /три/ месеца от датата на обнародването му в
Държавен вестник.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви конкурс за академичната
длъжност

„главен

асистент“

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“, със срок 3
/три/ месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ да бъде назначена на длъжност „асистент” по
Методика на обучението по английски език към катедра «Педагогика и
управление на образованието» за срок от четири години 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.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад-самооценка за
програмна акредитация на направление 8.3.Музикално и танцово изкуство,
специалности:
ОКС „бакалавър“, „Джаз и поп изпълнителско изкуство“, редовно
обучение;
ОКС „бакалавър“, „Музика“, редовно обучение;
ОКС магистър, „Музикално и изпълнителско изкуство“, редовно
обучение;
ОКС „магистър“, „Музикално и изпълнителско изкуство“, задочно
обучение;
ОКС „магистър“, „Ръководство на вокални и инструментални
състави“, задочно обучение;
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - изпълнение на препоръките на
НАОА от предходна акредитация;
ОНС „доктор“ Докторска програма „Музикознание и музикално
изкуство“;
ОНС „доктор“ Докторска програма „Музикознание и музикално
изкуство“ –

изпълнение на

препоръките на

НАОА от предходна

акредитация.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2015/2016 г.
включване на нова дисциплина към избираеми дисциплини II-ра и III-та

част в учебния план на специалност „Предучилищна и начална училищна
педагогика“, редовно обучение, ОКС „бакалавър“, както следва:
- I курс, II семестър – Избираеми дисциплини II част – хорариум
0+0+15 – Руски език I част
- II курс, III семестър – Избираеми дисциплини III част – хорариум
0+0+15 – Руски език II част
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри включване на нова дисциплина
„Музикални инструменти в популярната и джазовата музика“ към
избираеми дисциплини 2 част – 4 семестър, в учебния план на специалност
„Джаз и поп изпълнителско изкуство“ за учебната 2015/2016 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2015/2016 г.
включване на нова дисциплина към избираеми дисциплини в Учебния план
на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, редовно
обучение, ОКС „бакалавър“, както следва:
- І курс, ІІ семестър – Избираеми дисциплини І част – хорариум
0+0+15 - Руски език – І част
- ІІ курс, ІІІ семестър – Избираеми дисциплини ІІ част – хорариум
0+0+15 - Руски език – ІІ част.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следната 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 2015/2016 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри промени в учебния план на
магистърска програма „Информационно-комуникационни технологии в
предучилищното образование и началния етап на СОУ” /специалисти/ и
/неспециалисти/, след ОКС „бакалавър”, задочно обучение, I курс, за
учебната 2015/2016 г., както следва:
I курс, I семестър

- Дисциплината

Компютърни

системи

с

хорариум

10+0+10,

извънаудиторна заетост 130, кредити 5 и форма на изпитване –
изпит да бъде заменена с дисциплината Електронно обучение в
образованието като се запазва хорариум, извънаудиторна заетост,
кредити и форма на изпитване.
- Дисциплината Компютърни мрежи и комуникации с хорариум
10+0+10, извънаудиторна

заетост 130, кредити 5 и форма на

изпитване – изпит да бъде заменена с дисциплината Създаване на
образователна

мултимедия

като

се

запазва

хорариум,

извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпитване.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2015/2016 г. нов
учебен план на специалност „Социални дейности“, редовно обучение, ОКС
„бакалавър“.
ФС РЕШИ: Въз основа на препоръка от НАЦИД с изх.№ 21—00166/17.04.2015 г. , предлага на АС да признае диплома за висше образование
на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност
„Спортни науки“, втора специалност „Спортна медицина“ на Владимир
Йорданов.
ФС РЕШИ: Одобрява изплащането на пътни разходи за учебната
2015/2016 година на следните преподаватели от Педагогически факултет:
Катедра ПУП
ПАЗАРДЖИК – ПЛОВДИВ – ПАЗАРДЖИК
1. Доц.д-р Камелия Бориславова Галчевa
2.

Доц.д-р Елена Стоянова Събева

АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД
1. Доц.д-р Боряна Георгиева Иванова
ПЪРВЕНЕЦ – ПЛОВДИВ – ПЪРВЕНЕЦ
1.

Ас. Вили Спасова Янчева

Катедра „Социални дейности“
1.

Проф. д-р Георги Иванов Шопов – София –Пловдив –София

2.

Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – София –Пловдив –София

3.

Доц. д-р Людмила Павлова Векова – София –Пловдив –София

4.

Доц. д-р Михаил Николов Проданов – Бургас –Пловдив –Бургас

Катедра „Психология“
1.

Проф.д-р Калин Кънчев Гайдаров – София – Пловдив – София

2.

Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – София – Пловдив – София

3.

Доц д-р Ирена Иванова Левкова - София – Пловдив и обратно

Катедра „НУП“
. Пазарджик – Пловдив – Пазарджик
1. Доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова
2. Гл. ас. д-р Николинка Александрова Атанасова
II. Първенец – Пловдив – Първенец
1. Гл. ас. д-р Димитрина Петрова Капитанова
Катедра „Естетическо възпитание“
1. гл. ас. д-р Георги Тодоров Клинков: Перущица – Пловдив - Перущица
Катедра „Педагогика и управление на образованието“
- Доц.д-р Жана Атанасова Янкова – Стара Загора-Пловдив и обратно.
Катедра „Музика“
1. гл. ас. д-р

Мария Борисова Кръстанова: Храбрино – Пловдив –

Храбрино
2. гл. ас. Мариана Василева Митева: Асеновград – Пловдив – Асеновград
3. гл. ас. Илиана Иванова Червенакова: Хисар – Пловдив – Хисар
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от ас. Марияна
Пенева Чепишева – 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

12.04.2014 г. до 12.04.2015 г. с тема на дисертационния труд „Модел за
ограничаване на агресивното поведение с подвижни игри“, научен
ръководител проф.дпн Кирил Захариев Костов, дава много добра оценка и
отчислява с право на защита, считано от 28.05.2015 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели към филиал на
ПУ в гр.Смолян за учебната 2015/2016 г. следните преподаватели:
№

Име на
Специал
преподавателя ност

1.

Проф. д.п.н.
Румен
Стаматов

НУПЧЕ

БЕАЕ,
БЕИКМ
ИТМОМ
Маркети
нг
Туризъм
(р.о.)
Туризъм
(з.о.)
Туризъм
(р.о.)
Туризъм
(з.о.)
Туризъм
(р.о.)
Туризъм
(з.о.)
БЧПЗ

2.

3.

Проф. д-р
Бисер Дамянов

Проф. д.п.н.
Пламен Радев

НУПЧЕ

НУПЧЕ

Дисциплина

Семестър Хорар
иум

Обща психология

първи

Психология на развитието

втори и
трети

Психология на обучението

четвърти

Психология

втори

ФД: Психология

първи

ИД: Психология на
управлението
ИД: Психология на
управлението
Социална психология и
туристическо поведение
Социална психология и
туристическо поведение
ИД: Психология на
търговията
ИД: Психология на
търговията
Психическото развитие вя
жизнения цикъл

трети
трети
седми
седми
шести
шести
първи

Позитивна психология
Основи на изобразителното
изкуство
Методика на обучението по
изобразително изкуство

четвърти
първи

История на педагогиката и
българското образование
История на педагогиката и
българското образование

втори

пети

трети

Общо
в
упраж
нения

30 ч.
лекции
30 ч.
30 ч.
лекции
30 ч.
лекции
45 ч.
лекции
30 ч.
лекции
15 ч.
лекции
10 ч.
лекции
45 ч.
лекции
20 ч.
лекции
30 ч.
лекции
15 ч.
лекции
30 ч.
лекции
15 ч.
Упр.
30/30
30 ч.
лекции
30 ч.
лекции
45 ч.
лекции
45 ч.
лекции

825
часа
120 ч.

180 ч.

4.

Гл.ас. д-р
Силвана Боева

НУПЧЕ

Методика на обучението по
физическа култура

четвърти

БЧПЗ

ИД: Спорт, рекреация и
здраве
Методика на обучението по
роден край, природознание и
родинознание

трети

30 ч.
лекции
и 15 ч.
упр.
30 ч. л.

135

30 ч.
лекции

60 ч.

30 ч.
лекции
и 15 ч.
упр.
30 ч.
лекции

75 ч.

30 ч.

5.

Доц. д-р
Маргарита
Панайотова

НУПЧЕ

6.

Проф. д-р Дора
Левтерова

НУПЧЕ

Интеграция на ученици със
специални
образователни потребности

трети и
седми
(поток)

7.

Проф. д.пс.н.
Веселин
Василев
Докторант
Боян Василев
Проф. д-р
Калин
Гайдаров

БЧПЗ

Конгнитивна психология и
саморегулация

втори

БЧПЗ

втори

БЧПЗ

Конгнитивна психология и
саморегулация
Психология на личността

Доц. д-р
Михаил
Проданов
Доц. д-р
Кирилка
Тагарева
Проф. д.м.н
Надежда
Маджирова
Доц. д-р И.
Левкова

БЧПЗ

Психодиагностика

пети

30 ч.
упр.
30 ч.
лекции
и 30 ч.
упр.
30/30

БЧПЗ

Психология на общуването

пети

30/15

75

БЧПЗ

Психопатология

пети

30/15

75

БЧПЗ

Тренинг за сензитивни
умения – практикум

пети

0/0/30

30

8.
9.

10.
11.
12.
13.

шести

четвърти

60 ч.

90 ч.

90

ФС РЕШИ: Одобрява следните предложения за провеждане на
държавни изпити за специалност НУПЧЕ – филиал Смолян
1)

Писменият държавен изпит по педагогика, психология, методика на

обучението в началния етап на образование (или защита на дипломна работа) да
се проведе на 29.05.2015 г.( или на 05.06.2015г)
-

Поправителният изпит – на 02.10.2015г.

-

В Държавната комисия за изпита предлагаме да влизат следните

преподаватели:
От Пловдив

проф. д.п.н. Пламен Радев
проф. д.п.н. Румен Стаматов
проф. д-р Бисер Дамянов
доц. д-р Елена Арнаудова
доц.д-р Маргарита Панайотова
гл.ас. д-р Силвана Боева
От Смолян:


доц. д-р Нина Герджикова



доц. д-р Мария Петрова



доц. д-р Димитър Френкев



доц. д-р Георги Юручев

Определи за председател на Държавната изпитна комисия

проф.дпн

Пламен Радев.
2) Писменият държавен изпит по Английски език да се проведе на
05.07.2015 г
-Поправителният изпит – на 04.10.2015г.
-

В Държавната комисия за изпита предлагаме да влизат следните

преподаватели:
-

Председател:

Доц.д-р Свилен Станчев – от ВТУ“Св.Св. Кирил и Методий“
Членове:
Доц. Д-р Йордан Костурков – от ПУ „Паисий Хилендарски“
Гл.ас.д-р Аспарух Аспарухов“- от СУ „Св.Климент Охридски“
ФС РЕШИ: Избира комисия по атестиране на академичния състав на
Педагогически факултет, както следва:
Председател:

проф.дпн Валентина Маргаритова

Членове:

доц.д-р Жана Атанасова
Доц.д-р Елена Събева

Доц.д-р Владимира Ангелова
Доц.д-р Светлана Сарийска
Доц.д-р Методий Ангелов
Доц.д-р Таня Бурдева
ФС РЕШИ: В издателския план на Пловдиско университетско
издателство да се включи учебника „Сравнително образование“ с автор
гл.ас.д-р Росица Иванова, тираж 150 бр., поредност на издаване първо, срок
м. Март 2016 г. Учебникът е предназначен за студенти от специалности
Педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, редовно и
задочно

обучение,

Начална

училищна

педагогика

Предучилищна педагогика и чужд език и Музика.

ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н :/п/

/С.Спасова/

/доц.дпн Р.Танкова/

с

чужд

език,

