ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 9/26.06.2018 г
ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра „Педагогика и управление
на образованието“ на Педагогически факултет на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 33 от 17.04.2018 г. по област на висше
образование

1.

Педагогически

науки,

професионално

направление

1.3.

Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по чужд език –
английски език), по предложение на катедрения съвет, протокол № 10/01.06.2018
г. и на основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(8), чл. 57(2) от ППЗРАСРБ и чл. 68(2)
от ПРАСПУ, предлага на Ректора да определи със заповед следния състав на
научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. д-р Димитър Веселинов Димитров – Софийски университет „

Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически
науки; професионално направление 1.3 . Педагогика на обучението по
…(Методика на обучението по френски език).
2.

Доц. д-р Милена Петрова Йорданова - Софийски университет „ Св.

Климент Охридски”, по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1. Филология

(Съвременен турски език –

морфология и синтаксис).
3.

Проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - Университет "Проф. д-р

Асен Златаров" – Бургас, по област на висше образование 1.Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по .. (Методика на
обучението (по отрасли и видове науки))

4.

Доц. д-р Ирена Боянова Станкова – Медицински университет -

София, по: област на висше образование 1.Педагогически науки; професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по .. (Методика на обучението (по
отрасли и видове науки))
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. дпн Пламен Радев Иванов - Пловдивски университет “Паисий

Хилендарски, по:

област на висше образование 1.Педагогически науки;

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
2.

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически науки;
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
3.

Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова - Пловдивски университет “Паисий

Хилендарски, по:

област на висше образование 1.Педагогически науки;

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..
Резервни членове:
1.

Проф. д-р Росица Александрова Пенкова - Софийски университет „

Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на
обучението (по отрасли и видове науки)) – външен
2.

Проф. дпн Румяна Димитрова Танкова - Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..(Методика на
обучението български език и литература в началния етап на СОУ) – вътрешен.
Външните лица да бъдат командировани с право на пътни и нощувка
за сметка на Университета.

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра „Педагогика и управление
на образованието“ на Педагогически факултет на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 33 от 17.04.2018 г. по област на висше
образование

1.

Педагогически

науки,

професионално

направление

1.2.

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), по предложение на
катедрения съвет, протокол № 10/01.06.2018 г. и на основание чл. 4(3) от
ЗРАСРБ, чл.2(8), чл. 57(2) от ППЗРАСРБ и чл. 68(2) от ПРАСПУ, предлага на
Ректора да определи със заповед следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф.д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков – Университет за национално и

световно стопанство – София, по област на висше образование: 1.Педагогически
науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
2.

Проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева – Софийски университет „

Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически
науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
3.

Доц. д-р Петър Райков Петров – пенсионер – гр. Русе, по област на

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. дпн Веселин Желязков Маргаритов – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски” – Пловдив, 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
(лечебна физкултура)).

2.

Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет “Паисий

Хилендарски, по: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, по
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на
образованието);
3.

Проф. дпн Пламен Радев Иванов - Пловдивски университет “Паисий

Хилендарски, по:

област на висше образование 1.Педагогически науки;

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
4.

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически науки;
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
Резервни членове:
1.

Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет „ Св.

Климент Охридски”, по 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” – Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика (Предучилищна педагогика)). – вътрешен.
Външните лица да бъдат командировани с право на пътни и нощувка за
сметка на Университета.
ФС РЕШИ: Във връзка с обявения конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент“, в катедра „Педагогика и управление на
образованието“ на Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски“, в ДВ., бр. 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на
възпитанието и дидактика), по предложение на катедрения съвет, протокол №
10/01.06.2018 г. и на основание чл. 4(3) от ЗРСРБ, чл. 2(8) от ППЗРАСРБ и чл.
2(2) от ПРАСПУ, предлага на Ректора да определи със заповед следния състав на
научно жури:
Външни членове за Пловдивски университет:
1.

Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен университет

"Неофит Рилски" по:

област на висше образование 1.Педагогически науки;

професионално направление 1.2 . Педагогика; научна специалност Теория на
възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието).
2.

Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет „ Св.

Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
Вътрешни членове за Пловдивски университет
1.

Проф. дпн Пламен Радев Иванов - Пловдивски университет “Паисий

Хилендарски, по:

област на висше образование 1.Педагогически науки;

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
2.

Проф. д-р Галин Борисов Цоков

“ПаисийХилендарски,
Пловдив,

по

област

Пловдивски университет

-

по: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” –
на

висше

образование

1.

Педагогически

науки;

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието
(Управление на образованието);
3.

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически науки;

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика).
Резервни членове за Пловдивски университет:
1.

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

Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика (Предучилищна педагогика)) – вътрешен.
2.

Доц. д-р Петър Райков Петров – пенсионер – гр. Русе, по област на

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)– външен.
Конкурсният изпит да се проведе на 17.09.2018 г. от 11.00 часа в
заседателна зала на Нова сграда на ПУ «Паисий Хилендарски».
ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра „Начална училищна
педагогика“ на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 33 от 17.04.2018 г.
образование

1.

Педагогически

науки,

по област на висше

професионално

направление

1.3.

Педагогика на обучението по ..., Методика на обучението по математика (в
детска градина и начален етап на СУ), по предложение на катедрения съвет,
протокол № 9/31.05.2018 г. и на основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(8), чл. 57(2)
от ППЗРАСРБ и чл. 68(2) от ПРАСПУ, предлага на Ректора да определи със
заповед следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова – от Великотърновски
университет
висше

„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, област на

образование 1. Педагогически

науки;

професионално

направление 1.3. Педагогика на обучението по…

(Методика на обучението по

математика).
2. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – пенсионер, Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по… (Методика на обучението по математика).
3. Доц. д-р Димитър Георгиев Димитров – Югозападен университет
„Неофит

Рилски”,

гр.

Благоевград,

област

на

висше

образование

1.

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по… (Методика на обучението по математика).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов – Пловдивски университет
„Паисий

Хилендарски“, гр. Пловдив,

Педагогически

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория

на възпитанието и
2. Проф. д-р
„Паисий

област на висше образование 1.

дидактика).
Галин Борисов Цоков – Пловдивски университет

Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование 1.

Педагогически

науки; професионално направление 1.1. Теория и управление на

образованието

(Управление на образованието).

3. Доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова

–

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 математика).
4. Доц. д-р Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет
„Паисий

Хилендарски“, гр. Пловдив, област на

висше

образование

1.

Педагогически

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на

възпитанието и

дидактика).

Резервни членове:
1. Проф. д-р Ангелина Филипова Манова – Югозападен университет
„Неофит

Рилски”,

гр.

Благоевград,

Педагогически науки; професионално
обучението по… (Методика на

област

на

висше

направление

1.3.

обучението по математика)

2. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова

образование

1.

Педагогика

на

– външен.
– Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование
1. Педагогически

науки; професионално направление 1.2. Педагогика

(Теория на възпитанието и дидактика)

– вътрешен.

Външните лица да бъдат командировани с право на пътни и нощувка за
сметка на Университета.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри като гост-преподавател по чл.68,
ал.1, т. 2, за извършване на определена работа за учебната 2018/2019 година
Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова – на 1/2 щат към катедра
„Теория и методика на физическото възпитание и спорт”.
ФС РЕШИ: Одобрява допълнителни часове на хонорувани преподаватели
към катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт” за
учебната 2017/18 г. - Йордан Добринов Иванов – 40 часа –ОФП
към катедра Психология – за учебната 2017/2018 г. – Боян Веселинов
Василев – 40 ч. упр. по Когнитивна психология
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2018/2019
г. следните лица:
Катедра Естетическо възпитание
1.

д-р Тотка Григорова - 150 ч. в упр. по дисциплините: „Живопис“,

специалност ПОИИ II к.; „История на българското изобразително изкуство и
архитектура“, „Декоративни изкуства“, специалност ПОИИ III к.; „История на

пластичните изкуства“, специалност ДПИИ IV к.; „Живопис“, специалност
ПОИИ I к.; „Живопис и цветознание“, специалност „Графичен дизайн с реклама“
I к.
2.

Елица Николова Гигова - 15 ч. в упр. по дисциплината „Методика на

обучението по изобразително изкуство в НЕ на СОУ“, специалност ПОИИ III к.
3.

доц. Владимир Генадиев - 120 ч. в упр. по дисциплината „Графика“,

специалности: „Графичен дизайн с реклама“ I к., ПОИИ III к.
4.

Николай Христов Томов - 135 ч. в упр. по дисциплините: „Рисуване и

визуално проучване“, специалност „Графичен дизайн с реклама“ I и II к.;
„Рисуване“, специалност ПОИИ III к.
5.

доц. Васил Николов - 60 ч. в упр. по дисциплината „Шрифт и

типография“, специалност „Графичен дизайн с реклама“ II к.
6.

проф. д-р Галина Лардева - 270 ч. в упр. по дисциплините „История

на световното изобразително изкуство и архитектура“, специалност ПОИИ I и II
к.; „История на изкуството“, специалност „Графичен дизайн с реклама“ I и II к.
7.

д-р Русен Дойков - 90 ч. в упр. по дисциплините: „ИД II част:

Пластика“, специалност „Графичен дизайн с реклама II курс“; „Скулптура“,
специалност ПОИИ III к.
8.

Соня Станкова - 45 ч. в упр. по дисциплината „Дигитална

фотография“, специалност „Графичен дизайн с реклама“ I к.
9.

Стефан Попов - 105 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско

майсторство II ч.“, специалност АДТ IIк.
10.

Димитър Атанасов - 230 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско

майсторство IV ч., специалност АДТ IV к.
Катедра Музика

1.

Пенчо Димитров Пенчев - 60 часа в упр. по дисциплината „Специален

предмет (ударни инструменти)“ с II и III курс, спец. „Музика“;
2.

Георги Иванов Найденов - 300 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с IIІ и IV курс специалност Музика; , ИД
„Музикални ансамбли“ Vч, IIIк. спец. Музика, „Спец. предмет инструмент / пеене
(гайда)”, III к., спец. „Музика“, „Технологични модели на преподаването по
музикален инструмент / пеене (гъдулка), с IVк., спец. „Музика“; „Технологични
модели на преподаването по музикален предмет/пеене (гайда) с IV к., спец.
„Музика; „Камерна музика“ с IV к., спец. ПОМ;
3.

Иван Димитров Енев - 150 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (ударни инструменти)”; „Технологични модели на
преподаването по инструмент/пеене (ударни)“, с II и IV курс, спец. ДПИИ.
4.

Петър Александров Джурков – 165 часа в упр. по дисциплините

„Спец.предмет (джаз пиано), „Музикални формации“ IV част, „Теория на джаза“,
„Технологични модели на преподаването по джаз пиано“ с IVк., спец. ДПИИ.
5.

Пенчо Димитров Пенчев – 30 часа в упр. по дисциплината „Спец.

предмет инструмент / пеене (туба)” с III к., спец. „Музика“.
6.

Христо Стоянов Минчев - 60ч. в упр. по дисциплината „Спец.

предмет (бас китара и контрабас)“ с IV к., спец. ДПИИ;
7.

Владимир Величков - 60 ч. в упр. по дисциплината „Спец.предмет

(кавал) с II и III
8.

к., спец. „Музика“.

Доц. д-р Тодорка Христова Кушева - 30 ч. в упр. за научно

ръководство на докторант.
9.

Мариана Василева Митева -270 ч. в упр. по дисциплините: „Джаз

хармония“ I част, „Полифонични техники“, „Текуща педагогическа практика“,с II
и IVкурс, спец. ДПИИ ,“Музика“ и ПОМ.

10.

Ганка Георгиева Георгиева - 60ч. в упр. по дисциплината „Спец.

предмет пеене“ с IIк., специалност „Музика“.
11.

Станка Даутовска - 345 ч. в упр. по дисциплините „Спец. предмет

народно пеене“; „Технологични модели на преподаването по народно пеене“,
ФД: „дирижиране на народен хор“, ИД „Пеене в народен хор“ I част, ИД: „Пеене
в народен хор“ III част, със студенти от I, II,III, IV курс, спец. „Музика“.
12.

Георги Колев Христов- 30 ч. в упр. по дисциплината „Спец. предмет

(саксофон)“, с II курс, спец. ДПИИ .
към катедра «Психология»:
1.

Проф. дпсн Ирина Любенова Зиновиева– 200 часа в упражнения по

дисциплина Увод в диференциалната психология лекции в специалност
Психология – редовно и задочно обучение
2.

Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – 400 часа в упражнения по

дисциплина История на психологията, лекции и упражнения в специалност
Психология – редовно и задочно обучение
3.

Проф.дпсн Наталия Христова Александрова – 180 часа в упражнения

по дисциплина Психология на обучението в специалност Специална педагогика,
дисциплина Социална работа с хора от третата възраст в специалност Социални
дейности
4.

Проф.дпсн Веселин Костов Василев – 700 часа в упражнения по

дисциплина Методи на психологическото изследване, лекции в специалност
Психология – редовно и задочно обучение , дисциплина Методика на
преподаването по психология, упражнения в специалност Психология – редовно
и задочно обучение , дисциплина Психология 1 част (Обща психология) поток в
специалности Педагогика и Социална педагогика, дисциплина Въведение в
психологията поток в специалности НУП, НУПче и ПУП, дисциплина въведение
в психологията в специалност ПНУП, дисциплина Психология 1 част

(Психология на развитието) в специалност ПОИ, дисциплина Обща и възрастова
психология в специалност ПОМ
5.

Доц д-р Емилия Борисова Алексиева - 120 часа в упражнения по

дисциплина Основи на клиничната психология в специалност Психология
задочно и редовно
6.

Ина Илианова

Карова – 130 часа в упражнения по дисциплина

Психология на развитието в специалност Психология
7.

Боян Веселинов Василев - 200 часа в упражнения по дисциплина

Психология на обучението в специалност Специална педагогика , по дисциплина
Когнитивна психология, упражнения в специалност Психология
8. д-р Зорница Минчева Драганова – 150 ч. „Когнитивна психология“
катедра «Социални дейности»:
1.

Проф. дпн Албена Дянкова Чавдарова – 100 часа в упражнения по

дисциплина История на социалната работа в специалност Социални дейности.
2.

Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров –

100 часа в упражнения по

дисциплина Социална работа с лица с девиантно поведение в специалност
Социални дейности.
3.

Доц. д-р Михаил Николов Проданов – 100 часа в упражнения по

дисциплина Човешко поведение и социална среда в специалност Социални
дейности.
4.

Д-р Цветан Симеонов Стефанов –

150 часа в упражнения по

дисциплина Социална рехабилитация и дисциплина Адаптирана двигателна
активност и здравни грижи за хора с увреждания в специалност Социални
дейности.

5.

Д-р Албена Володиева Игнатова –

80 часа в упражнения по

дисциплина Национална и европейска политика спрямо бежанците в специалност
Социални дейности.
6.

Златка Петрова Касандрова – 150 часа в упражнения по дисциплина

Основи на социалната работа –упражнения , по дисциплина Текуща практика в
социални институции в специалност Социални дейности.
Катедра ПУП
1. Вивиан Саркис Арабян – по практ. английски език

170

ч. упр.
2. Румяна Боянова Пенева - по практ. английски език
120 ч. упр.
3. Соня Борисова Серафимова – по дисц. ПТИ в ПНУП - р.о.
50 ч. упр.
4. Невена Илиева Генова – по дисц. МОБЕДГ в ПНУП р.о. и з.о. 240
ч. упр.
5. Мария Иванова Стаматова - по дисц. МОБЕДГ в ПУП

80

ч.

упр.
6. Елена Костадинова Костадинова - по дисц. ПТИ в ПНУП – р.о.

130 ч.

упр.
Катедра НУП
Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 120 ч. упр. по дисц. Моделирането
в обучението по математика – спец. „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ – з.о. и спец. „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ – р.о.
Катедра ТМФВ и спорт

1.

Проф. д.м. Василий Щерев Ишев – Спортна медицина и хигиена – 100

ч. – 10 лв.
2.

Проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – Биохимия – 100 ч. – 10 лв.

3.

Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – Гимнастика – 100 ч. – 10 лв.

– 100 ч.
4.

Проф. д-р Йонко Тодоров Йонов – Лека атлетика – 100 ч.

5.

Доц. д-р Любомир Борисов Спасов – Кинезитерапия – 100 ч.

6.

Д-р. Мариана Пенева Чепишева – Спортна анимация и ТПП – 200 ч.

7.

Георги Стойков Сивов – Хандбал – 150 ч.

8.

Живка Огнянова Ангелова – ОФП – 300 ч.

9.

Елена Петрова – Баскетбол – 200 ч.

10.

Донка Жекова Киркова – Спортен масаж – 150 ч.

11.

Радка Миткова Пеева – Социология – 100 ч.

12.

Катерина Златанова Велкова – Ритмика и танци – 100 ч.

13.

Георги Живков Илиев – ОФП – 200 ч.

14.

Йордан Добринов Иванов – ОФП – 200 ч.

Катедра Педагогика и управление на образованието
1.

Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – 350 часа в упражнения по

дисциплината Изследователска педагогика с 3 курс (Педагогика) и дисциплината
Теория на възпитанието (ПОИИ, Музика и ПОБТ) и дисциплината Дидактика с 2
к. НУП, НУПЧЕ и ПНУП, (р.о.).
2.

Проф. дпн Цветанка Луканова Иванова -110 ч. в упражнения по

дисциплината Основи на логопедията с 3 курс (Специална педагогика).

3.

Проф.д-р Катерина Каролева Караджова – 180 часа в упражнения по

дисциплината Методи на емпиричните педагогически изследвания с 3 курс
(Специална педагогика) и по дисциплината Професионално образование за хора с
увреждания с 4 курс (Социална педагогика).
4.

Д-р Надя Росенова Танева – 300 ч. в упр. по и ПД «Практикум по

социално подпомагане» с 3 курс (Социални дейности), дисциплината Управление
на социално-педагогическите заведения с 4 к. (Социална педагогика) и
Професионален статут на социалния работник с 1 курс (Социална педагогика),
дисциплината «Основи на социалните дейности и социалните услуги» с 2 к.
(Социална педагогика) и дисциплината Управление на социално-педагогическите
заведения с 4 к. (Социална педагогика)
5.

Д-р Лиляна Иванова Чобанова – 30 ч. в упр. по дисциплината

«Основи на логопедията» с 3 курс (Специална педагогика).
6.

Д-р Стефан Любомиров Августинов - 50 ч. в упражнения с 3 к.,

специалност Специална педагогика по дисциплините «Методика на епиричните
педагогически

изследвания»

и

«Социални

и

комуникативни

умения

в

специалната педагогика.
7.

Магдалена Ванева Хаджиева – 15 ч в упр. по дисциплината «Основи

на педагогиката за лица с умствена изостаналост» с 3 курс (Специална
педагогика)
8.

Ас. Златка Петрова Касандрова – 100 часа в упражнения Текуща

педагогическа практика с 4 курс (Социална педагогика).
9.

Димка Иванова – 180 часа в упражнения по дисциплината ИПБО, 2 к.

ПНУП (р.о.), НУП, НУПЧЕ, дисциплината ИБО с 4 к. (Педагогика) и ИОПУ с 3 к.
(Педагогика)
ФС

РЕШИ:

специалности:

Одобрява

следните промени

в

учебни

планове

на

“Педагогика на обучението по музика” - редовно обучение, ОКС
„Бакалавър“ :
1)

Да бъде въведена следната ФД II част, за II курс, III семестър:
- „Дирижиране на народен хор I част“ - хорариум: 15 + 0 + 15

2)

Да бъде въведена следната ФД III част, за IV курс, VII семестър:
- „Курсов хор с дирижиране“ - хорариум: 15 + 0 + 15

3)

Да бъде въведена следната ФД IV част, за IV курс, VIII семестър:
- „Дирижиране на народен хор II част“ - хорариум: 15 + 0 + 15

„Джаз и поп изпълнителско изкуство“ - редовно обучение, ОКС
„Бакалавър“:
1)

Да бъде въведена следната ИД I част, за I курс, II семестър:
„Скали и акорди в джаз и поп музиката“ - с хорариум 0+0+30

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри провеждане на обучение за
учебната 2018/2019 г. по договор на студенти в магистърска програма „Начална
училищна педагогика“ за неспециалисти /4 сем., 2 години/ със семестриална
такса в размер на 650 лева.
ФС РЕШИ: Да се изплащат пътните разходи пътните разходи от други
населени места до гр. Пловдив на следните преподаватели за уч. 2018 /2019
година:
от катедра “Естетическо възпитание”
Гл. ас. д-р Георги Тодоров Клинков: Перущица – Пловдив - Перущица
Д-р Таня Жоакимсман: София – Пловдив – София
Доц. Иван Лилов Налбантов: София – Пловдив – София
катедра “Музика”

1. гл. ас. д-р Мария Борисова Кръстанова: Храбрино – Пловдив – Храбрино
2. гл. ас. д-р Илиана Иванова Червенакова: Хисар – Пловдив – Хисар
Катедра Психология
1.

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

2.

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

Катедра Социални дейности
1.

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

2.

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

3.

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

Катедра ПУП
ПАЗАРДЖИК – ПЛОВДИВ – ПАЗАРДЖИК
1. 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 НУП
Пазарджик – Пловдив – Пазарджик
1.

Проф. 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 Педагогика и управление на образованието
гр. Стара Загора до гр. Пловдив и обратно на доц. дпн Жана Атанасова
Янкова

ФС РЕШИ: Съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от
същия правилник на мястото на научният ръководител проф. дпн Румен Иванов
Стаматов, поради голяма заетост да бъде избрана доц. д-р Светлана Николова
Сарийска за научен ръководител на Вера Илиева Тодорова – задочен докторант
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.
ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа на Ралица
Георгиева Кунчева

–докторант на самостоятелна подготовка към катедра

„Теория и методика на физическото възпитание

” 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, с тема на дисертационния труд
„Оптимизиране на часовете по физическо
.Модул –гимнастика ” и научен ръководител:

възпитание и спорт за 1-4 клас
Проф.д-р Бонка Михайлова

Димитрова.
ФС РЕШИ: Одобрява учебен план за специализация : Супервизията при
работещи с деца и юноши - предназначение; висше образование с придобита
ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в професионално направление 3.2.
Психология ;1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1,3,
Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 225 часа, форма на обучение;
задочна, продължителност; 1 година (12 месеца)
Обучението ще се извършва към Департамента за квалификация и
професионално развитие на педагогически специалисти.

ФС РЕШИ: Одобрява учебна програма за курсове за краткосрочна
квалификация на педагогически специалисти към Департамент за квалификация
и професионално развитие на педагогически специалисти:
1. Компютърно моделиране в началния етап на СУ
Предназначение: учители в началния етап на средното училище
Хорариум: 16 часа
Брой професионални кредити: 1
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Продължителност: 2 дни
Обучител по програмата: гл. ас. д-р Вилислав Радев
ФС РЕШИ: Одобрява учебна програма за квалификационен курс „Облачни
технологии в образованието“ с хорариум 16 часа, от които 8 присъствени, 1
квалификационен кредит, продължителност 2 дни лектор гл. ас. д-р Ваня
Сивакова.
Квалификационният курс е предназначен за учители от ДГ и всички
степени и етапи на СУ; директори на училища и ДГ; заместник-директори на
училища и ДГ; ресурсни учители, логопеди. Обучението ще се извършва към
Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите
специалисти.
ФС РЕШИ: Одобрява хонорувани преподаватели за учебната 2018/2019 г.
във филиал Кържали следните лица:
Лектор

Специалност
НУПЧЕ

Учебна дисциплина
Дидактика

Семестър
II и IІІ

Лекции
60

Проф. Пл. Радев

ПУПЧЕ и НУПЧЕ

ІІ/ІV

30

Проф. В.Василев

Поток /ПУПЧЕ НУПЧЕ/

История на педагогиката и
бълг. Образование
Психология
(Въведение в психологията)
Психология
(Психология на развитието)
Педагогическа психология

І

15

ІІ

15

IІІ

15

ПУПЧЕ и НУПЧЕ
ПУПЧЕ и НУПЧЕ

Упр.

НУПЧЕ
проф. Марина
Иванова
ПУПЧЕ
проф. Б.Дамянов

НУПЧЕ
НУПЧЕ

проф. Д.Левтерова
ПУПЧЕ и НУПЧЕ

Д-р Н. Глушкова

Проф. дпн Р.Танкова

ПУПЧЕ и НУПЧЕ
ПУПЧЕ
НУПЧЕ

Методика на технологичната
култура
Методика на трудовоконструктивната дейност
Основи на изобразителното
изкуство
Методика на обучението по
изобразително изкуство
Допълнителна подкрепа на
ученици със специални
образователни потребности
Приобщаващо образование
Управление на детското
заведение
Методика на обуч.по
бълг.език в НУ

VІ

30

VІІ

30

ІІІ

30

V

30

ІІІ

30

ІІ
VІІ

15
30

VІ-VІІ

60

Гл.ас.д-р Пенка
Димитрова
ПУПЧЕ

Основи на педагогиката

І

15

НУПЧЕ

Педагогика (Теория на
възпитанието)

І

15

ПУПЧЕ

Методика на овладяване на
българския език в ДГ

VІ

45

ПУПЧЕ и НУПЧЕ

Основи на музикалната
грамотност
Методика на обучението по
музиката

І

15

ІV

30

Предучилищна педагогика
І ч. и ІІ ч.
Семейна педагогика

І-ІІ

60

ІІІ

30

Педагогически технологии в
играта
Методика на
изобразителното изкуство
Математика
Методика на обучението по
математика в НУ
Методика на формиране на
математически представи

V

30

ІV/VІ

30

І-ІІ
V-VІ

30
60

V

30

Доц. А.Александрова

Проф. В. Петровa

Доц. Е.Арнаудова
ПУПЧЕ и НУПЧЕ
ПУПЧЕ
Доц. Събева
ПУПЧЕ
Доц. Г.Иванова

ПУПЧЕ

Доц.Д.Маркова

ПУПЧЕ
Поток ІІ и ІІІ курс
НУПЧЕ
НУПЧЕ

Доц. Семерджиева
Доц. Вл. Ангелова
Гл.ас. Д-р Димитрина
Капитанова
Д-р С.Боева
Доц. д-р К.Куцаров

Д-р Кръстев

ОНС „ДОКТОР“
на ОТД във ФилиалКърджали
Д-р Дамян Борисов

ПУПЧЕ

ПУПЧЕ и НУПЧЕ

Методика на физическото
възпитание

ІV

30

НУПЧЕ
ПУПЧЕ

Съвременен български език

І-ІІ

30

ПУПЧЕ и НУПЧЕ
БЕАЕ БЕИ

Избираема 2
Литературознание –

ІІІ

15

НУПЧЕ

Човек, природа и общество
– 3 част

V

15

ФС РЕШИ:

Предлагаме на АС да одобри доклад за изпълнение на

препоръките на НАОА през първите четири години след програмна акредитация
на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/проф.дпн Р.Танкова/

