ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 3/27.ХІ.2012 г.

ФС РЕШИ: Отчислява с право на защита, считано от 30.Х.2012 г. Деница
Александрова Алипиева – докторант на самостоятелна подготовка 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 и социални дейности”.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от

МАРИЯ ИВАНОВА

ДИМИТРОВА – 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” за периода от
01.09.2012 г. до 01.12.2012 г. с тема на дисертационния труд „Ресурсно подпомагане на
ученици със специални образователни потребности, включени в общообразователната
среда”, научен ръководител: доц.д-р Жана Атанасова Янкова и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от ГЕРГАНА КРУМОВА
КАПИНЧЕВА – 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 01.09.2012 г. до 01.12.2012 г., с научен ръководител - Проф.дпн Пламен Радев
Иванов, тема на докторантурата – “Сравнение на академичните постижения при
преподаване и фасилитиране в обучението на ученици от прогимназиален етап на СОУ” и
дава добра оценка.
ФС

РЕШИ:

Одобрява

отчет

за

извършената

работа

от

САВИНА

АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА – 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 01.09.2012 г. до 01.12.2012 г. с научен ръководител Проф.дпн Пламен Радев Иванов, тема на докторантурата –“Дидактически измерения на
обучението по английски език за възрастни” и дава задоволителна оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената дейност от гл. ас. Илиана Иванова
Червенакова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Музика” по област
на висше образование 8 „Изкуства”, професионално направление 8.3 „Музикално и
танцово изкуство”, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство” за
периода 13 декември 2011 – 13 декември 2012 г.,

с научен ръководител доц. Таня

Викторова Бурдева и дава отлична оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет на Ивана Миладинова – редовен докторант към
катедра “Психология и социални дейности” по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
докторска програма Специална психология за периода от 01.09.2012 г. до 01.12.2012 г., с
тема на дисертационния труд “Психологически особености на работещите с деца със
специални потребности”, научен ръководител проф.дпн Дора Левтерова и дава много
добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет на Биляна Валериева Гинина – редовен докторант по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и възрастова
психология за периода от 01.09.2012 г. до 01.12.2012 г., с тема на дисертационния труд
“Особености на емоционалната привързаност в ранното детство”, с научен ръководител
доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева и дава много добра оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет на Лилия Виткова Бабакова – редовен докторант по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и възрастова
психология за периода от 01.09.2012 г. до 01.12.2012 г., с тема на дисертационния труд
“Стрес и адаптация към пенсионирането”, с научен ръководител доц.д-р Пламен Ангелов
Цоков и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет на Диляна Светославова 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 за периода от 01.09.2012 г. до 01.12.2012 г., с тема на
дисертационния труд “Измерения на емпатията в детско-юношеска възраст”, с научен
ръководител проф.дпн Румен Иванов Стаматов и дава много добра оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на гл.ас. Нона Димитрова Юрукова, докторант
на самостоятелна подготовка към катедра “Начална училищна педагогика” за
отпечатване на автореферат на стойност 100 лв. /сто лева/.
ФС РЕШИ: В индивидуалния учебен план за работа на докторанта гл. ас. Мариана
Василева Митева, да се включи и полагането на следните изпити:
-

Изпити по дисциплините „Методология и методи на научните изследвания”,
„Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни
изследвания”, „Чужд език за използване на специализирана литература” от
блок А на учебния план за обучение на докторанти по докторска програма
Музикознание и музикално изкуство, самостоятелна подготовка.

-

Изпит по дисциплината „Теория на музикалните елементи” от блок Б на
учебния план за обучение на докторанти по докторска програма.

ФС РЕШИ: В индивидуалния учебен план за работа на докторанта ас. Майя
Константинова Бошева:
-Изпити по дисциплините „Методология и методи на научните изследвания”,
„Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни изследвания”,
„Чужд език за използване на специализирана литература” от блок А на учебния план
за обучение на докторанти по докторска програма Музикознание и музикално
изкуство, самостоятелна подготовка.
-изпитът „Съпроводът в популярната музика” (посочен като трети ЗИД) да се
замести с полагането на изпит по дисциплината „Теория на музикалните елементи” от
блок Б на учебния план за обучение на докторанти по докторска програма
Музикознание и музикално изкуство, самостоятелна подготовка.
ФС РЕШИ: Одобрява промяна в темата на проект за дисертационен труд на
Диляна Светославова Ангелова – редовен докторант към катедра “Психология и
социални дейности” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа
и възрастова психология, а именно от “Измерения на емпатията в детско-юношеска
възраст” на “Връзки между приятелства, емпатия и самооценка при 13-20-годишни”.

ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
редовни докторанти

по: област на висше образование 1. Педагогически науки,

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма
Методика на обучението по изобразително изкуство за учебната 2012/2013 година,
одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

проф.д-р Бисер Илиев Дамянов
Доц.д-р Даниела Тодорова Маркова

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 13.00 ч. в 103 с.з.

ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
задочни докторанти

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 за учебната 2012/2013 година, одобрява
комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

проф.д-р Бисер Илиев Дамянов
проф.д-р Марина Спасова Иванова

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 13.30 ч. в 106 с.з.
ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
задочни докторанти

по: област на висше образование 8.Изкуства, професионално

направление 8.3.Музикално и танцово изкуство, докторска програма Музикознание и
музикално изкуство за учебната 2012/2013 година, одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

доц.д-р Таня Викторова Бурдева
Доц.д-р Тодорка Христова Кушева

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 15.00 ч. в 515 кабинет.
ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
редовни и задочни докторанти по: област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма
Педагогическа и възрастова психология за учебната 2012/2013 година, одобрява комисия
в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

проф.дпсн Веселин Костов Василев

Доц.д-р Ирена Иванова Левкова
Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 12.00 ч. в заседателна зала № 222.
ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
редовни и задочни докторанти по: област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма
Специална психология за учебната 2012/2013 година, одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

проф.дпсн Веселин Костов Василев
Доц.д-р Ирена Иванова Левкова

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 12.30 ч. в заседателна зала № 222.

ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
редовни докторанти

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 за учебната 2012/2013 година,
одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

доц.д-р Кристина Стоилова Танева
Доц.д-р Симо Петров Иванов

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 11.30 ч. в заседателна зала № 222.
ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
задочни докторанти
професионално

по: област на висше образование 1. Педагогически науки,

направление

1.2.

Педагогика,

докторска

програма

Теория

на

възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) за учебната 2012/2013 година,
одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

доц.д-р Кристина Стоилова Танева
Доц.д-р Галена Стоянова Иванова

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 10.30 ч. в заседателна зала № 222.

ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
редовни докторанти
професионално

по: област на висше образование 1. Педагогически науки,

направление

1.2.

Педагогика,

докторска

програма

Теория

на

възпитанието и дидактика (Педагогика на взаимодействието “дете-околна среда”) за
учебната 2012/2013 година, одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

доц.д-р Кристина Стоилова Танева
Доц.д-р Софка Райчева Каракехайова

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 10.00 ч. в заседателна зала № 222.

ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
редовни докторанти
професионално

по: област на висше образование 1. Педагогически науки,

направление

1.2.

Педагогика,

докторска

програма

Теория

на

възпитанието и дидактика (Педагогически технологии в играта) за учебната 2012/2013
година, одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

доц.д-р Кристина Стоилова Танева
Доц.д-р Галена Стоянова Иванова

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 11.00 ч. в заседателна зала № 222.

ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
редовни докторанти
професионално

по: област на висше образование 1. Педагогически науки,

направление

1.2.

Педагогика,

докторска

програма

Теория

на

възпитанието и дидактика за учебната 2012/2013 година, одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова
Членове:

проф.дпн Пламен Радев Иванов
Доц.д-р Албена Александрова Овчарова

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 14.00 ч. в заседателна зала № 222.

ФС РЕШИ: Във връзка с допускането на кандидатите до участие в конкурси за
редовни и задочни докторанти по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика
за учебната 2012/2013 година, одобрява комисия в състав:
Председател: доц.д-р Румяна Димитрова Танкова

Членове:

проф.дпн Пламен Радев Иванов
Проф.дпн Дора Стоилова Левтерова

Заседанието ще се проведе на 04.12.2012 г. от 14.30 ч. в заседателна зала № 222.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на

конкурсен изпит за редовна

докторантура по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма Методика на
обучението по изобразително изкуство, обявена в ДВ бр. 75/02.10.2012 г. г., одобрява
комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф.д-р Бисер Илиев Дамянов
ЧЛЕНОВЕ:

1. доц.д-р Даниела Тодорова Маркова
2.Доц.д.изк. Юлия Георгиева Вълева

Изпитът да се проведе на 10.01.2013 г. от 14.00 ч. в 103 с. з., Нова сграда при ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на

конкурсен изпит за задочна

докторантура 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, обявена в ДВ бр. 75/02.10.2012 г. г., одобрява комисия в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф.д-р Марина Спасова Иванова
ЧЛЕНОВЕ:

1. гл.ас. д-р Георги Тодоров Клинков
2.гл.ас.д-р Силвия Маркова Гърневска

Изпитът да се проведе на 09.01.2013 г. от 10.00 ч. в 106 с. з., Нова сграда при ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит за редовна и задочна
докторантура по: област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология докторска програма Педагогическа и
възрастова психология, обявена в ДВ бр. 75/02.10.2012 г. г., одобрява комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева
ЧЛЕНОВЕ:

1. проф.дпн Румен Иванов Стаматов
2.доц.д-р Пламен Ангелов Цоков

Изпитът да се проведе на 07.01.2013 г. от 10.00 ч. в зала № 222, Нова сграда при ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит за редовна и задочна
докторантура по: област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология докторска програма Специална психология,
обявена в ДВ бр. 75/02.10.2012 г., одобрява комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф.дпн Дора Стоилова Левтерова
ЧЛЕНОВЕ:

1. проф.д-р Цанка Златева Попзлатева
2.доц.д-р Нели Цветанова Василева
3. доц.д-р Силвия Борисова Цветкова

Изпитът да се проведе на 10.01.2013 г. от 10.00 ч. в зала № 222, Нова сграда при ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит за редовна и задочна
докторантура по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика, обявена в ДВ
бр.75/02.10.2012 г., одобрява комисия в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

проф.дпн Дора Стоилова Левтерова

проф.д-р Златко Иванов Добрев
Проф.д-р Катерина Каролева Караджова
Доц.д-р Жана Атанасова Янкова

Изпитът ще се проведе на 08.01.2013 г. от 9,00 ч. в каб. № 203, Нова сграда на ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит за редовна
докторантура по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика,
обявена в ДВ бр.75/02.10.2012 г., одобрява комисия в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

проф.дпн Пламен Радев Иванов

проф.д-р Галин Борисов Цоков
Доц.д-р Албена Александрова Овчарова

Изпитът ще се проведе на 09.01.2013 г. от 10,00 ч. в заседателна зала № 222, Нова
сграда на ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсен изпит за задочна
докторантура по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма Музикознание и музикално
изкуство, обявена в ДВ бр.75/02.10.2012 г., одобрява комисия в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

доц.д-р Таня Бурдева

доц.д-р Тодорка Кушева
Гл.ас.д-р Здравка Хвърката

Изпитът ще се проведе на 07.01.2013 г. от 12,00 ч. в 509 кабинет, Нова сграда на
ПУ.

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурсни изпити за редовни и задочни
докторанти, одобрява комисии за провеждане на изпити по чужд език, както следва:
Комисия за провеждане на изпит по английски език в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Гл.ас.д-р Витана Василева Костадинова

1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков
2. Гл.ас. д-р Снежа Тодорова Цонева - Матюсън

Изпитът да се проведе на 14.01.2013 г. от 9.00 часа в 2-ра аудитория, Ректорат, Химически
факултет.

Комисия за провеждане на изпит по руски език в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: гл.ас.д-р Юлиана Иванова Чакърова
ЧЛЕНОВЕ:

1. Гл.ас. д-р Надя Петрова Чернева
2. Гл.ас. д-р Наталия Василева Христова

Изпитът да се проведе на 14.01.2013 г. от 11.00 часа в каб. 316 в Ректората на ПУ „Паисий
Хилендарски”.
Комисия за провеждане на изпит по немски език на кандидат-докторантите:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гл.ас.д-р Кана Иванова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:

1. Гл.ас..д-р Радослава Илиева Минкова
2. Гл.ас. д-р Радка Митева Иванова

Изпитът да се проведе на 11.01.2013 г. от 11.00 часа в каб. 222, Ректорат.
Комисия за провеждане на изпит по испански език на кандидат-докторантите:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф.дфн Иван Вълчев Кънчев
ЧЛЕНОВЕ:

1. Гл.ас.д-р Мая Николова Тименова

2. Гл.ас. д-р Веселка Ангелова Ненкова
Изпитът да се проведе на 15.01.2013 г. от 11.30 часа в каб. 222, Ректорат.
Комисия за провеждане на изпит по френски език на кандидат-докторантите:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц.д-р Руси Николов Николов
ЧЛЕНОВЕ:

1. Доц.д-р Малина Дичева-Николова
2. Гл.ас. д-р Златороса Неделчева - Белафанте

Изпитът да се проведе на 14.01.2013 г. от 10.00 часа в каб. 222, Ректорат.

ФС РЕШИ: Одобрява конспект за конкурсен изпит по специалността за редовни и
задочни докторанти в Педагогически факултет, както следва:
-

За докторантура по направление Музикознание и музикално изкуство
За докторска програма Методика на обучението по български език и
литература
За докторска програма Теория на възпитанието и дидактика
(Предучилищна педагогика)
За докторска програма Теория на възпитанието и дидактика
(Педагогически технологии в играта)
За докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Педагогика
на взаимодействие “дете-околна среда”)
За докторска програма Теория на възпитанието и дидактика
За докторска програма Специална педагогика
За докторска програма Педагогическа и възрастова психология
За докторска програма Специална психология
За докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство
За докторска програма Методика на обучението по бит и технология

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в Педагогически
факултет за учебната 2013/2014 година, както следва:
№
по
ре
д
1
І.

Катедра
Шифър
2
1.
1.1.

1

Педагогика
и
управление на
образованието

1.

Педагогика
и
управление на
образованието
Предучилищна

1.2.

2.

Област на висше образование, професионално Образователна и
направление, докторска програма
научна
степен “доктор”
Редовно Задочно
3
4
5
Педагогически науки
Теория и управление на образованието
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1
1
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педагогиката

Теория

възпитанието

на

и
и
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педагогика
Предучилищна
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възпитание
Катедра
Естетическо
възпитание
Предучилищна
педагогика
8
8.3.

4

Музика

/предучилищна педагогика/
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възпитанието
и
дидактика
/Педагогически технологии в играта/
Теория на възпитанието и дидактика /Педагогика
на взаимодействие „Дете-околна среда”/
Теория на възпитанието и дидактика /Семейно
възпитание/
Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението по изобразително
изкуство

1

-

1

1

1

-

1

-

Методика на обучението по бит и технологии

-

1

Методика на обучението по български език и
литература
Изкуства
Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство

1

-

1

-

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри годишна такса за обучение на докторанти
на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионални направления 1.2. Педагогика и 1.1. Теория и управление на образованието
в размер на 1600 лв. /хиляда и шестстотин лева/ лева.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение по магистърски програми в
Педагогически факултет за учебната 2013/2014 година, както следва:
-

магистърска програма “Предучилищна и начална училищна педагогика”,
след ОКС “бакалавър”, задочно обучение, 3 семестъра, такса за обучение
450 лв. на семестър;

-

магистърска

програма

“Училищна

педагогика”,

с

професионална

квалификация – учител по..., задочно обучение, 3 семестъра, такса за
обучение 600 лв. на семестър.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните промени в учебни планове:
-

за специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” да
бъдат включени като избираема дисциплини “Култура на говора и делово
общуване” в ІV семестър, с хорариум 0/0/30 и като факултатив
“Педагогическа реторика” в VІ семестър, с хорариум 30/0/0;

-

Еднократно за учебната 2012/2013 година за специалност “Актьорство за
драматичен театър” – дисциплината “Танци” да се премести от І във ІІ
семестър; избираемата дисциплина “Актьорът пред микрофон и камера” да
се премести от VІІ в VІІІ семестър.

ФС РЕШИ: Одобрява разходът на средства в размер на 6500 /шест хиляди и петстотин
лева/, необходими за осъществяване на постановки, както и за дипломни спектакли, посочени
от ръководителите на класове, а именно:
доц. Иван Налбантов
БЕТ ХЕНЛИ „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА СЪРЦЕТО”
1. Костюми 600 лв.
2. Декор – 400 лв.
3. Реквизит – 500 лв.
Всичко: 1500 лв.
проф. Анастасия Савинова
НИЙЛ САЙМЪН „ДОБРИЯТ ДОКТОР”
1. Костюми 500 лв.
2. Декор – 500 лв.
3. Реквизит –500 лв.
Всичко: 1500 лв.
ДОБРИ ВОЙНИКОВ „КРИВОРАЗБРАНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”
1. Костюми 500 лв.
2. Декор – 800 лв.
3. Реквизит – 200 лв.
Всичко: 1500 лв.
доц. Л. Капон – „АЗ ИСКАМ ДА ИЗИГРАЯ”
1. Кукли - 400 лв.
2. Реквизит 100 лв.
Всичко: 500 лв.
„КОЛКО Е ВАЖНО ДА БЪДЕШ СЕРИОЗЕН”
1. Костюми - 500 лв.
2. Декор – 500 лв.
3. Реквизит – 500 лв.
Всичко: 1500 лв.
ФС РЕШИ: Въз основа на решение на Комисия в състав: председател – доц.д-р
Румяна Танкова, проф.д-р Галин Цоков, проф.дпн Пламен Радев и проф.дпн Дора
Левтерова, предлага на АС да признае на Дионисиос Томас Теохаропулос образователноквалификационна степен “бакалавър”, по област на висше образование 1. Педагогически
науки; професионално направление 1.2. Педагогика; специалност “Педагогика” и
професионална квалификация “педагог”.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година
следните лица:
Катедра “Психология и социални дейности”

- Димитринка Александрова Витанова – 60 ч.упр. по дисциплината Методика на
преподаване по психология с ІV курс на специалност Психология;
Катедра “Начална училищна педагогика”
-

Иванка Георгиева Огнянова – 30 ч.упр. по дисциплината Методика на
обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на СОУ –
за специалност НУПЧЕ;

-

Илия Иванов Пашков – 30 ч.упр. по дисциплината Методика на обучението
по чужд език в началния етап на СОУ /английски език/ за специалност
НУПЧЕ и ПУПЧЕ.

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивския университет на основание
параграф 11 от ДР от ЗВО и чл.20, ал.4 КТД да удължи трудовия договор на доц.д-р
Тодорка Христова Кушева за една година, считано от 30 март 2013 г.

ФС РЕШИ: Обявява допълнителна сесия за ІV курс преди преддипломна
практика, както следва:
Задочно обучение – поправителна сесия – 07.01.2013 – 13.01.2013 г.;
- ликвидационна сесия – 14.01.2013 – 19.01.2013 г.;
Редовно обучение- поправителна сесия – 18.02.2013 – 24.02.2013 г.;
- ликвидационна сесия- 25.02.2013 – 03.03.2013 г.;
Преддипломната практика ще е с начало за редовно обучение 04.03.2013 г., за
задочно обучение 21.01.2013 г.
ПРОТОКОЛЧИК:/П/

Д Е К А Н:/П/

/С.Спасова/

/доц.д-р Р.Танкова/

