
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т

П Р О Т О К О Л  №  8/12.ІІІ.2013 г

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад самооценка за програмна 

акредитация  на  професионално  направление  от  нерегулираните  професии  за 

ОКС  „Бакалавър“  и  ОКС  „Магистър“  редовно  и  задочно  обучение  от 

професионално направление 1.3.  ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...   на 

Педагогически факултет.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  тема  на  дисертационен  труд   „Педагогическа 

технология  за  развитие  на  детската  наративна  компетентност  в 

подготвителна  група”  на зачислената  от  01.03.2013  год.   в   редовна 

докторантура    Пенка  Кръстева  Вълчева,   в   катедра  «Предучилищна 

педагогика»  /Заповед  №  Р-33-579  /  19.02.2013  г./ 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  , с научен ръководител  доц.д-р Кристина 

Стоилова Танева. 

ФС РЕШИ: Одобрява  Индивидуален  план    на  редовен докторант в 

катедра „Предучилищна педагогика”  Пенка Кръстева Вълчева 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 с научен ръководител  доц.д-р Кристина Стоилова 

Танева и  тема  на  дисертационния  труд:   -   „Педагогическа  технология  за 

развитие на детската наративна компетентност в подготвителна група”.

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена като  докторант в самостоятелна форма 

на  обучение   към  катедра  “Музика”  гл.  ас.  Румяна  Стоянова  Жекова  - 

Стойнова с  дисертационния си труд на тема  „Развитие на психомоторните 

способности на студенти – начинаещи пианисти”, без научен ръководител – 

докторска  програма  „Музикознание  и  музикално  изкуство”,  област  на  висше 



образование  8  „Изкуства”,  професионално  направление  8.3  „Музикално  и 

танцово изкуство”.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Диляна 

Светославова  Ангелова  –  редовен  докторант  в  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 за периода от 

01.12.2012  г.  до  01.03.2013  г.  с  научен  ръководител  проф.дпн  Румен 

Стаматов,  тема  на  дисертационния  труд  „Връзки  между  приятелство, 

емпатия и самооценка при 13-20-годишните” и дава много добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Биляна 

Валериева Гинина – редовен докторант в 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  за  периода  от  01.12.2012  г.  до 

01.03.2013 г.  с  научен ръководител доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева, 

тема  на  дисертационния  труд  „Особености  на  емоционалрната 

привързаност в ранното детство” и дава много добра оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Лилия Виткова 

Бабакова – редовен докторант в 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  за  периода  от  01.12.2012  г.  до 

01.03.2013 г. с научен ръководител доц.д-р Пламен Ангелов Цоков, тема на 

дисертационния труд „Стрес и адаптация към пенсиониране” и дава много 

добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Ивана 

Миладинова  –  редовен  докторант  в  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 01.12.2012 г. до 01.03.2013 г. с научен 



ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова, тема на дисертационния 

труд  „Психологически  особености  на  работещите  с  деца  със  специални 

потребности” и дава задоволителна оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Мария 

Иванова  Димитрова  –  редовен  докторант  в  катедра  „Педагогика  и 

управление  на  образованието”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2.  Педагогика, 

докторска програма Специална педагогика за периода от 01.12.2012 г.  до 

01.03.2013  г.  с  научен  ръководител  доц.д-р  Жана  Атанасова,  тема  на 

дисертационния  труд  „Ресурсно  подпомагане  на  ученици  със  специални 

образователни  потребности,  включени  в  общообразователната  среда”  и 

дава много добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Савина 

Александрова  Тодорова  –  редовен  докторант  в  катедра  „Педагогика  и 

управление  на  образованието”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2.  Педагогика, 

докторска  програма Теория на  възпитанието  и  дидактика  за  периода  от 

01.12.2012 г. до 01.03.2013 г. с научен ръководител проф.дпн Пламен Радев 

Иванов,  тема  на  дисертационния  труд  „Дидактически  измерения  на 

обучението  по английски език за възрастни” и дава задоволителна оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Гергана 

Крумова  Капинчева  –  редовен  докторант  в  катедра  „Педагогика  и 

управление  на  образованието”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2.  Педагогика, 

докторска  програма Теория на  възпитанието  и  дидактика  за  периода  от 

01.12.2012 г. до 01.03.2013 г. с научен ръководител проф.дпн Пламен Радев 

Иванов,  тема  на  дисертационния  труд  „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  Панайот 

Минчев  Панайотов  –  редовен  докторант  в  катедра  „Естетическо 



възпитание”  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 периода от 

01.01.2013 г. до 01.04.2013 г. с научен ръководител проф.д-р Бисер Дамянов, 

тема на дисертационния труд „Технология на обучение по графичен дизайн 

със студенти” и дава отлична оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Диляна 

Светославова  Ангелова  –  редовен  докторант  в  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 за периода от 

01.03.2012  г.  до  01.03.2013  г.  с  научен  ръководител  проф.дпн  Румен 

Стаматов,  тема  на  дисертационния  труд  „Връзки  между  приятелство, 

емпатия и самооценка при 13-20-годишните” и дава много добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Биляна 

Валериева Гинина – редовен докторант в 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  за  периода  от  01.03.2012  г.  до 

01.03.2013 г.  с  научен ръководител доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева, 

тема  на  дисертационния  труд  „Особености  на  емоционалрната 

привързаност в ранното детство” и дава много добра оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Лилия Виткова 

Бабакова – редовен докторант в 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  за  периода  от  01.03.2012  г.  до 

01.03.2013 г. с научен ръководител доц.д-р Пламен Ангелов Цоков, тема на 

дисертационния труд „Стрес и адаптация към пенсиониране” и дава много 

добра оценка.



ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Елица 

Христова Христова – задочен докторант в 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  за  периода  от  01.03.2012  г.  до 

01.03.2013 г.  с  научен ръководител  проф.дпсн Веселин Васиолев,  тема на 

дисертационния труд „Професионален стрес” и дава много добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Ивана 

Миладинова  –  редовен  докторант  в  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 01.03.2012 г. до 01.03.2013 г. с научен 

ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова, тема на дисертационния 

труд  „Психологически  особености  на  работещите  с  деца  със  специални 

потребности” и дава задоволителна оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Вяра 

Александрова  Данева  –  задочен  докторант  в  катедра  „Педагогика  и 

управление  на  образованието”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2.  Педагогика, 

докторска  програма Теория на  възпитанието  и  дидактика  за  периода  от 

01.03.2012  г.  до  01.03.2013  г.  с  научен  ръководител  доц.д-р  Албена 

Александрова, тема на дисертационния труд „Емоционално възпитнаие на 

ученици в юношеска възраст” и дава много добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Мария 

Иванова  Димитрова  –  редовен  докторант  в  катедра  „Педагогика  и 

управление  на  образованието”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2.  Педагогика, 

докторска програма Специална педагогика за периода от 01.03.2012 г.  до 

01.03.2013  г.  с  научен  ръководител  доц.д-р  Жана  Атанасова,  тема  на 

дисертационния  труд  „Ресурсно  подпомагане  на  ученици  със  специални 



образователни  потребности,  включени  в  общообразователната  среда”  и 

дава много добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Савина 

Александрова  Тодорова  –  редовен  докторант  в  катедра  „Педагогика  и 

управление  на  образованието”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2.  Педагогика, 

докторска  програма Теория на  възпитанието  и  дидактика  за  периода  от 

01.03.2012 г. до 01.03.2013 г. с научен ръководител проф.дпн Пламен Радев 

Иванов,  тема  на  дисертационния  труд  „Дидактически  измерения  на 

обучението  по английски език за възрастни” и дава задоволителна оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Гергана 

Крумова  Капинчева  –  редовен  докторант  в  катедра  „Педагогика  и 

управление  на  образованието”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2.  Педагогика, 

докторска  програма Теория на  възпитанието  и  дидактика  за  периода  от 

01.03.2012 г. до 01.03.2013 г. с научен ръководител проф.дпн Пламен Радев 

Иванов,  тема  на  дисертационния  труд  „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  Марияна 

Илиева  Сенгелиева  –  задочен  докторант  в  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 за периода от 01.03.2012 г. до 01.03.2013 г. с научен 

ръководител доц.д-р Кристина Стоилова Танева, тема на дисертационния 

труд  „Алтернативна  технология  на  ограмотяване  в  подготвителна  група 

/подготвителен клас/” и дава много добра оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Панайот 

Минчев  Панайотов  –  редовен  докторант  в  катедра  „Естетическо 

възпитание”  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 периода от 

01.04.2013 г. до 01.04.2013 г. с научен ръководител проф.д-р Бисер Дамянов, 

тема на дисертационния труд „Технология на обучение по графичен дизайн 

със студенти” и дава отлична оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  отчет  за  извършената  работа  от  Силвана 

Венелинова  Боева  –  докторант  на  самостоятелна  подготовка  в  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/  за  периода  от 

06.06.2012  г.  до  05.03.2013  г.  с  научен  ръководител  проф.дпн  Валентина 

Маргаритова,  тема  на  дисертационния  труд  „Модулно  обучение  по 

физическо възпитание и спорт в началното училище /модели за физическа 

годност/” и дава много добра оценка.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Сюзан Орхан 

Моллаюсеин – задочен докторант в катедра „Естетическо възпитание” 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 периода от 01.04.2012 г. до 

01.04.2013  г.  с  научен  ръководител  проф.д-р  Марина  Иванова,  тема  на 

дисертационния  труд  „Начално  техническо  и  технологично  обучение  на 

децата  от  различен  етнически  произход  за  социализирането  им  и 

професионално ориентиране в живота” и дава отлична оценка.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Стефан Любомиров Августинов – редовен докторант по област на висше 

образование  3.  Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално 

направление 3.2.  Психология, докторска програма Специална психология 

към катедра “Психология и социални дейности” с тема на дисертационния 

труд  “Динамика на  интеракциите  в  семейството  на  дете  от  аутистичния 

спектър” и научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова.



ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Митко  Димитров  Шошев  –  задочен  докторант  по  област  на  висше 

образование  3.  Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално 

направление 3.2.  Психология, докторска програма Специална психология 

към катедра “Психология и социални дейности” с тема на дисертационния 

труд  “Аудиовизуано  увличане  и  биофидбек  терапия  при  деца  от 

аутистичния  спектър”  и  научен  ръководител  проф.дпн  Дора  Стоилова 

Левтерова.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Виктория  Антраник  Кеворкян  –  редовен  докторант  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” с 

тема на дисертационния труд “Възрастова динамика на психологическото 

време и его-ангажираност в темите на живота” и научен ръководител доц.д-

р Ирена Иванова Левкова.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Цветомира  Ангелова  Ангелова  –  редовен  докторант  по  област  на  висше 

образование  3.  Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално 

направление 3.2.  Психология, докторска програма Специална психология 

към катедра “Психология и социални дейности” с тема на дисертационния 

труд  “Психосоциални  детерминанти  на  образованието  при  атипично 

развитие” и научен ръководител проф.д-р Цанка Златева Попзлатева.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Венелина  Стоева  Стоева  –  редовен  докторант  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” с 

тема  на  дисертационния  труд  “Разбирането  за  лъжата  и  тайната  в 

юношеската възраст” и научен ръководител проф.дпн Румен Стаматов.



ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Магдалена  Ванева  Иванова  –  задочен  докторант  по  област  на  висше 

образование  1.  Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2. 

Педагогика,  докторска  програма  Специална  педагогика  към  катедра 

“Педагогика  и  управление  на  образованието”  с  тема  на  дисертационния 

труд  “Сравнителен модел на обучението  в България и Белгия на деца с 

множество  увреждания”  и  научен  ръководител  доц.д-р  Жана  Атанасова 

Янкова.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Ванина  Станева  Селдарова  –  редовен  докторант  по  област  на  висше 

образование  1.  Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2. 

Педагогика,  докторска  програма  Специална  педагогика  към  катедра 

“Педагогика  и  управление  на  образованието”  с  тема  на  дисертационния 

труд “Сътрудничество училище-семейство в приобщаването на ученици със 

специални образователни потребности” и научен ръководител доц.д-р Жана 

Атанасова Янкова.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Лиляна  Иванова  Томова  –  редовен  докторант  по  област  на  висше 

образование  1.  Педагогически  науки,  професионално  направление  1.2. 

Педагогика,  докторска  програма  Специална  педагогика  към  катедра 

“Педагогика  и  управление  на  образованието”  с  тема  на  дисертационния 

труд  “Кодиране  и  декодиране  на  фигуративния  език  при  дислекция  и 

дискалкулия” и научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова.

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа на 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  към  катедра 

“Педагогика  и  управление  на  образованието”  с  тема  на  дисертационния 

труд “Интерактивни методи за обучение по английски език в началния етап 

на основното образование” и научен ръководител проф.д-р Галин Борисов 

Цоков.



ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Христина  Христова  Григорова  –  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”  с  тема  на 

дисертационния труд “Предизвикателното поведение у юноши и стратегии 

за  преодоляването  му”  и  научен  ръководител  проф.дпн  Пламен  Радев 

Иванов.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Албена  Володева  Игнатова  –  докторант  на  самостоятелна  подготовка  по 

област  на  висше  образование  3.  Социални,  стопански  и  правни  науки, 

професионално  направление  3.2.  Психология,  докторска  програма 

Специална  психология  към  катедра  “Педагогика  и  управление  на 

образованието”  с  тема  на  дисертационния  труд  “Поведенчески  и 

образователни  аспекти  на  диференциалната  диагноза  между  дефицит  на 

вниманието/хиперактивност и дислекция” и научен ръководител проф.дпн 

Дора Стоилова Левтерова.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Паулина  Петрова  Узунова  –  задочен  докторант  по  област  на  висше 

образование  1.  Педагогически  науки,  професионално  направление  1.3. 

Педагогика  на  обучението  по...,  докторска  програма  Методика  на 

обучението  по  изобразително  изкуство  към  катедра  “Естетическо 

възпитание”  с  тема  на  дисертационния  труд  “Система  на  обучение  по 

рекламен дизайн на студентите във ВУЗ” и научен ръководител проф.д-р 

Бисер Илиев Дамянов.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  индивидуалния  учебен  план  за  работа  на 

Румяна  Стоянова  Жекова  -  Стойнова  –  докторант   на  самостоятелна 

подготовка  по  област  на  висше  образование  8.  Изкуства,  професионално 

направление  8.3.  Музикално  и  танцово  изкуство,  докторска  програма 

Музикознание  и  музикално  изкуство  към  катедра  “Музика”  с  тема  на 



дисертационния  труд  “Развитие  на  психомоторните  способности  на 

студенти”.

ФС РЕШИ: Одобрява Конспект за писмен държавен изпит по Теория 

и  история  на  музиката  за  студенти  от  специалност  ПОМ,  Конспект  за 

писмен  държавен  изпит  по  Педагогика,  психология  и  методика  на 

обучението  по  музика  за  студенти  от  специалност  ПОМ,  Конспект  за 

държавен изпит по специален предмет и музикални формации за студенти 

от специалност Джаз и поп изпълнителско изкуство.

ФС РЕШИ: Одобрява  конспект  за  конкурсен  изпит за  академична 

длъжност  „ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ”  по   област  на  висше  образование  1. 

Педагогически  науки,  професионално  направлене  Педагогика,  научна 

специалност Социална педагогика към катедра „Педагогика и управление 

на образованието”.

ФС  РЕШИ:  Предлага  на  АС  да  одобри  учебни  планове  за 

магистърски програми на Педагогически факултет, както следва:

1. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Училищна 

психология”  –  3  семестъра  за  задочно  обучение  за 

специалисти – влиза в сила за учебната 2013/2014 г.

2. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Училищна 

психология”  –  5  семестъра  за  задочно  обучение  за 

неспециалисти – влиза в сила за учебната 2013/2014 г.

3. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Училищна 

психология” 2 семестъра за специалисти – редовно обучение, 

държавна поръчка – влиза в сила за учебната 2013/2014 г.

4. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Училищна 

психология” 4 семестъра за специалисти – задочно обучение – 

влиза в сила за студенти с прием летен семестър на учебната 

2012/2013 г.

5. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Училищна 

психология”  5  семестъра  за  неспециалисти  –  задочно 



обучение – влиза в сила за студенти с прием летен семестър 

на учебната 2012/2013 г.

6. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Психология  на 

управлението”  –  3  семестъра  за  задочно  обучение  за 

специалисти – влиза в сила за учебната 2013/2014 г.

7. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Психология  на 

управлението”   –  5  семестъра  за  задочно  обучение  за 

неспециалисти – влиза в сила за учебната 2013/2014 г.

8. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Психология  на 

управлението”   2  семестъра  за  специалисти  –  редовно 

обучение,  държавна  поръчка  –  влиза  в  сила  за  учебната 

2013/2014 г.

9. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Психология  на 

управлението”   4  семестъра  за  специалисти  –  задочно 

обучение – влиза в сила за студенти с прием летен семестър 

на учебната 2012/2013 г.

10. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Психология  на 

управлението”   5  семестъра  за  неспециалисти  –  задочно 

обучение – влиза в сила за студенти с прием летен семестър 

на учебната 2012/2013 г.

11. Учебен  план  за  магистърска  програма  „Приложна 

психология” 2 семестъра за специалисти – редовно обучение, 

държавна поръчка – влиза в сила за учебната 2013/2014 г.

ФС  РЕШИ:  Одобрява  за  хонорувани  преподаватели  за  учебната 

2012/2013 г. следните лица:

КАТЕДРА „ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”

1. Панайот Минчев Панайотов – 150 ч.  упр.  по дисциплините 

Графичен  дизайн,  ІІ  к.  ІV  сем.  БТ,  изпитани  студенти  от 

специалности  НУПЧЕ  по  МОИИ,  НУПЧЕ  І  к.  По  ОИИ, 

ПНУП, по МОИИ и з.о. ПНУП ІІ к. По МОИИ, ПНУП ІІ к. 

По МОИИ



2. проф.д-р  Катерина  Каролева  Караджова  –  60  ч.  Упр.  по 

дисциплината  „Професионално  обучение  на  хора  с 

увреждания ІІ к. ІV сем. Спец. Педагогика на обучението по 

бит и технологии. 

КАТЕДРА „ТМФВ и СПОРТ”

1. Проф. Дпн Петър Стефанов Атанасов – биохимия – 100 ч. х 10 лв.

ФС  РЕШИ:  Предлага  на  АС  да  признае  дипломите  за  ОКС  „бакалавър“  на 
следните чуждестранни студенти:

1. Марко Гатц (Общ университет в Хаген,  изд.  на 30.11.2001 г.  в  задочен 
университет – общ университет в Хаген), националност: Ф Р Германия

2. Михаел Кьониг (Институт по публична администрация във Висбаден, изд. 
на 23.01.2004 г. Висбаден), националност: Ф Р Германия

3. Флориян Зеебауер (Специализирано висше учебно заведение по публична 
администрация,  изд.  на  29.08.2003  г.,  Любек),  националност:  Ф  Р 
Германия

4. Фолкер Нишпор (Университет на въоръжените сили на ФРГ Мюнхен, изд. 
на 25.03.1994 г. Нойбиберг), националност: Ф Р Германия

5. Томас  Улмер  (Дуално  висше  училище  Баден-Вюрттенберг,  изд.  на 
30.09.1989  г.  в  Дуално  висше  училище  Баден-Вюрттенберг, 
професионална академия Маннхайм), националност: Ф Р Германия

6. Доминик Брицин (Кьолнски университет, изд. на 26.01.2005 г. в Кьолн), 
националност: Ф Р Германия

7. Сванте  Петерсен  (Долносаксонска  служба  по  въпроси  на  социалната 
политика,  младежта  и  семесйството.  Изпитна  служба  на  федерална 
провинция Долна Саксония за медицински професии, изд. на 10.11.2005 г. 
в университет „Георг Аугуст” Гьотинген), националност: Ф Р Германия

8. Жан-Хуго  Константин  Мок  (Райнланд  Пфалц,  изд.  на  23.05.2003  г.  от 
Министерство на правосъдието, Държавна служба за изпити на юристи), 
националност: Ф Р Германия

9. Денис  Зутер  (Специализирано  висше  учено  заведение  Кайзерслаутерн, 
изд.  на  28.08.2008  г.  в  СВУЗ  Кайзерслаутерн)  националност:  Ф  Р 
Германия

10. Фюрс Норберг (Университет Залцбург, изд. на 05.09.2009 г. в Университет 
в Залцбург), националност: Австрия

11. Тимур  Дурмус  (Райнски  университет  Фридрих  Вилхем  Бон,  изд.  на 
20.07.2011 г. в Райнски университет Фридрих Вилхем Бон), националност: 
Ф Р Германия



12. Стефани  Боле  (Университет  за  приложни  науки  Мюнстер,  изд.  на 
07.02.2011 г. в Мюнстер), националност: Ф Р Германия

13. Шварц  Кристиян  (Кьолнски  бизнес  колеж,  изд.  на  28.09.2008  г.,  в 
Кьолнски бизнес колеж) националност: Ф Р Германия

14. Хайко  Бруно  Мартин  (ПУ-2008,  №  025577,  регистрационен  №  502  от 
07.05.2008  г.,  Пловдивски  университет  „Паисий  Хилендарски”) 
националност: Ф Р Германия

15. Хайдемари  Муксвелдт  (ПУ-2008,  № 025582,  регистрационен  № 507  от 
07.05.2008  г.,  Пловдивски  университет  „Паисий  Хилендарски”) 
националност: Ф Р Германия

16. Рой Ширдеван (ПУ-2008, № 025575, регистрационен № 500 от 07.05.2008 
г.,  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”) националност:  Ф Р 
Германия

17. Торстен  Ролберг  (ПУ-2008,  №  030917,  регистрационен  №  508  от 
07.05.2008  г.,  Пловдивски  университет  „Паисий  Хилендарски”) 
националност: Ф Р Германия

18. Натали Нахи Едер (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2012 
г.) националност: Австрия

ФС  РЕШИ:  Одобрява  тема  на  студентски  научен  форум  на 

Педагогически  факултет  на  18  май  2013  г.   –  Образование,  подходи, 

технологии.

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ Д Е К А Н: /п/

/С.Спасова/ /доц.д-р Р.Танкова/


