
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  №  4/20.02.2018 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател за първи семестър 

на учебната 2017/2018 г. Галина Георгиева Политова – 150 часа в 

упражнения по дисциплина Обща психология, в специалност Социална 

педагогика и дисциплина „Психология /Въведение в психологията/“, в 

специалност НУПче, НУП и ПУП 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори 

семестър на  учебната 2017/2018 г. следните лица: 

Катедра Естетическо възпитание 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” 

1. Проф. д-р Галина Лардева - 155 ч. в упр. по дисциплините „История на 

световното изобразително изкуство и архитектура“ I ч., с Iк., IIсем.,; „История 

на световното изобразително изкуство и архитектура“ Iч. с II к., IV сем.  

2. Проф. д-р Милена Георгиева - 65 ч. в упр. по дисциплината „История 

на българското изобразително изкуство и архитектура“ II ч. с III к. 

3.  д-р Тотка Петрова Григорова - 90 ч. в упр. по дисциплините 

„Живопис“ с I к.,;  „Декоративни изкуства“ с IIIк., VIсем. 

4. Владимир Пенков Паскалев - 50 ч. в упр. по дисциплината „Живопис“ с 

II к. 

5. доц. Владимир Генадиев Иванов - 65 ч. в упр. по дисциплината „ 

Графика“ с II к.“. 

6. д-р Русен Дойков - 50 ч. в упр. по дисциплината „Скулптура“ с III к. 

7. Соня Тодорова Станкова - 50 ч. в упр. по дисциплината ИД „Дигитална 

фотография“ IVч. 



8. Антония Имандиева - 15ч. в упр. по дисциплината „МПОБТ в ГЕ на 

СОУ“ , специалност „ПОБТ“.  

9. Проф. д.п.н. Георги Петков Иванов - 95ч. в упр. по дисциплините 

„Стандарти и норми на безопасно техническо обучение“; „Обучение по 

агроекологични технологии“, специалност „ПОБТ“. 

10. Мирена Васева - 50ч. в упр. по дисциплинaта: ИД „Сценография“ IIIч. 

с III к. 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН С РЕКЛАМА” 

1. Проф. д-р Галина Лардева - 60 ч. в упр. по дисциплинaтa „История на 

световното изкуство“ II ч. с I к., II сем. 

2.  д-р Тотка Петрова Григорова - 105 ч. в упр. по дисциплините 

„Живопис и цветознание“; „Стилизация и орнамент“ с I к. 

3. Соня Тодорова Станкова - 45 ч. в упр. по дисциплините „Дигитална 

фотография“ II ч., с I к. 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИТ И 

ТЕХНОЛОГИИ ” 

 

1. Антония Имандиева - 15ч. в упр. по дисциплината „МПОБТ в ГЕ на 

СОУ“. 

2. Проф. д.п.н. Георги Петков Иванов - 95ч. в упр. по дисциплините 

„Стандарти и норми на безопасно техническо обучение“; „Обучение по 

агроекологични технологии“. 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР” 

1. Проф. Ваня Бориславова Лозанова-Станчева - 180 часа в упр. по 

дисциплините „История на театъра“ с Iк. и  IIк.; „История на литературата“ с Iк. 

и  IIк. ; ФД „Съвременно киноизкуство“ с IIIк. 

2. Димитър Атанасов Атанасов - 310ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“ с IIIк. 

3. Проф. Димитър Любенов Янбастиев - 60ч. в упр. по дисциплината 

„Сценични бойни техники“ с IIк. 



4. Ас. Ивана Тодорова Папазова - 40ч. в упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“ с IV к. 

5. Ас. Йосиф Лилянов Герджиков - 60 ч. в упр. по дисциплините „Вокална 

техника“ с I к. 

6. Ас. Стефан Любомиров Попов - 90 часа в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“ с I к. 

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

4. Д-р. Мариана Пенева Чепишева – Спортна анимация, ТМОФВ и 

хоспитиране – 200 ч. 

5. Величка Пантелеева Мицина – Хандбал – 150 ч. 

6. Живка Огнянова Ангелова – ОФП – 300 ч. 

7. Елена Петрова – Баскетбол – 200 ч. 

8. Донка Жекова Киркова – Спортен масаж – 150 ч. 

9. Радка Миткова Пеева – Социология – 100 ч.  

10. Катерина Златанова Велкова – Ритмика и танци – 100 ч. 

11. Георги Живков Илиев – ОФП – 300 ч.  

12. Йордан Добринов Иванов – ОФП – 100 ч. 

13. Боряна Севдалинова Илкова – ТМФВ (упражнения) – 200 ч. 

14. Гергана Танкова Колева – ТМФВ (упражнения) – 200 ч. 

15. Антон Христозов – ТАО – 150 ч. 

Катедра Педагогика и управление на образованието 

1. Доц.д-р Коста Димитров Герджиков – 300 часа в упражнения по 

дисциплината “Доцимология” с ІІІ к. специалност Педагогика и дисциплината 

Педагогика (Дидактика 1) със студени от 1 к.,специалности ПНУП, р.о., НУП и 

НУПЧЕ. 



2. Доц.д-р Георги Петров – 80 ч.  в упражнения по дисциплината 

Педагогика на отклоненото поведение, с ІІІ к., сп. Социална педагогика 

3. Проф.дпн Цветанка Луканова Иванова  – 120 ч. в упражнения по 

дисциплината „Методика на корекция на речевата патология”, с ІІІ курс, 

специалност  Специална педагогика 

4. Д-р Лиляна Иванова Чобанова – 45 часа в упражнения по 

дисциплината Методика на корекция на речевата патология» с ІІІ курс, 

специалност Специална педагогика; «Персонална идентичност при лица със 

СОП, с II к. спец. Специална педагогика. 

5. Проф.д-р Дроздстой Стоянов Стоянов – 120 часа в упражнения по 

дисциплината „Психопатология“ с IIкурс, специалност Специална педагогика  

6. Ас.Златка Петрова Касандрова -  450 часа в упражнения в 

специалност Социална педагогика по дисциплините Педагогика (Теория на 

възпитаниетоѝ) с  I курс и  Педагогика на отклоненото поведение, с ІІІ к. и 

лятна практика; в специалност Социални дейности – Технологии във 

възпитателната работа, III курс. и преддипломна практика в социалните 

институции. 

7. Д-р Стефан Любомиров Августинов – 90 часа в упражнения по 

дисциплината „Благополучие при лица със СОП“,с 2 к. Специална педагогика и 

дисциплината „Класификационни системи МКБ – 10, DSM IV, ICHDI-2“,  с 3 к 

сп. Психология. 

8. Магдалена Ванева Хаджиева – 30 часа в упражнения по 

дисциплината „Социални дейности на хора с увреждания“ , с 3 к. Социални 

дейности. 

Катедра Музика 

1. Станка Иванова Даутовска - 330 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)“ с Iк., специалност 

„Музика“; ИД „Пеене в народен хор“ IVч.; ФД „Дирижиране на народен хор“ 

IIч. 



2. Георги Иванов Найденов - 240 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (гъдулка, гайда)” с Iк., IIIк. и IV к., специалност 

„Музика“ ; ИД „Музикални ансамбли“ VIч., VIIч., VIIIч. 

3. Георги Колев Христов – 30 часа в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет инструмент / пеене (саксофон)“  с Iк., специалност „Музика“; 

4. Иван Димитров Енев - 120 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет (ударни инструменти)“ с I к., IIк., IIIк. и IVк., специалност „ДПИИ“. 

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

предмет  пеене“ с I к. и IIIк.,  специалност „ПОМ“. 

6. Владимир Симеонов Величков – 150 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет (кавал)“ с Iк.; ФД „Фолклорна обредност и музика“ IIIч. с Iк., 

IIк. и IVк., специалност „ Музика“. 

7. Доц. д-р Тодорка Христова Кушева - 30 ч. в упр. за ръководство на 

докторант. 

8. Пенчо Димитров Пенчев - 150ч. в упр. по дисциплините 

„Музикален инструмент/пеене (ударни инструменти)“.с I к. и IIк..специалност 

„Музика“; „Задължителни ударни инструменти“ с  IIIк.,  специалност „ДПИИ“. 

9. 9.Апостол Алексиев Маронов - 30ч. в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет тамбура“ с IVк., специалност „Музика“. 

10. Пенчо Димитров Пенчев - 30ч. в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет туба.“ 

11. Петър Александров Джурков - 240ч. в упр. по дисциплините 

„Аранжиране за джаз и поп формации IIч.“; „Музикални формации“ IIIч. и Vч.; 

„Джаз импровизация“, „Спец.предмет пиано/ел.клавишни инструменти с IIIк. и 

IVк., специалност „ДПИИ“. 

12. Христо Стоянов Минчев - 30ч. в упр. по дисциплината 

„Спец.предмет Контрабас“ с IIIк., специалност „ДПИИ“. 

13. Анелия Асенова Сталева - 30ч. в упр. по ИД „Спец.предмет 

цигулка“VIч. 

Катедра Психология 



1. Проф.дмн Надежда Петрова Маджирова – 300 часа в упражнения по 

дисциплина  Психопатология в специалност  –Психология, р.о. и з.о., 

дисциплина Детско- юношеска психопатология в специалност Социална 

педагогика 

2. Проф.дпсн Веселин Костов Василев – 300 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на развитието  в специалност  НУП и НУПЧЕ 

дисциплина Психология 2 част в специалност Педагогика и Социална 

педагогика 

3. Проф. д-р Румяна Божинова Манова –  490 часа в упражнения по 

дисциплините Теории за личността, Изследователска практика 2 част, 

Психология на личността в специалност Психология, р.о. и з.о., дисциплина 

Психология на личността в специалност Социални дейности 

4. Проф. д-р Емилия Борисова Алексиева –  50 часа в упражнения по 

дисциплините Основи на клиничната психология в специалност Психология, 

р.о. и з.о. 

5. Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева – 170 часа в 

упражнения по дисциплина  Организационна психология в специалност  –

Психология, р.о. и з.о.,  

6. Боян Веселинов Василев – 350 часа в упражнения по дисциплините 

Обща психология и Психология на развитието в специалностите НУП и 

НУПЧЕ ,дисциплина Когнитивна психология IIчаст упражнения, р.о, з,о. в 

специалност Психология, 

7. Жанета Василева Ямалиева - 100 часа в упражнения по дисциплина  

Психология на развитието III част, упр. в специалност  –Психология, р.о. 

Катедра Предучилищна педагогика 

1. Десислава Йорданова Цолевска – по практ. английски език             

120 ч. упр. 

2. Биляна Младенова Калоферова -  по дисц. ПВДОС –  

 в спец. ПУПЧЕ и ПУП                     100 ч. 

упр. 



3. Соня Борисова Серафимова – по дисц. ПТИ в спец. ПНУП–р.о. и з.о.     

120 ч. упр. 

Катедра Начална училищна педагогика 

- Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 110 ч. упр. по 

дисциплината „Моделирането в обучението по математика“ – спец. „Начална 

училищна педагогика и чужд език“. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде открита и осъществена 

процедура за програмна акредитация  на докторска програма „Социална  

психология”, от професионално направление 3.2. Психология; област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, съгласно чл. 

81, ал.1,т.2в (или т.2г) и ал.8 от Закона за висше образование (ЗВО) и да 

бъде приет Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде открита и осъществена 

процедура за програмна акредитация  на докторска програма „Позитивна  

психология”, от професионално направление 3.2. Психология; област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, съгласно чл. 

81, ал.1,т.2в (или т.2г) и ал.8 от Закона за висше образование (ЗВО) и да 

бъде приет Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии. 

Обучението ще се провежда на български и английски език. 

 

ФС РЕШИ: Приема  индивидуалния план за работа на ас. Красимира 

Георгиева Бойкова –докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

“Социални дейности” по: област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска 

програма Социални политики и социална работа. 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена като 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  Ралица Георгиева Кунчева с тема на 



дисертационния труд „Оптимизиране на часовете по физическо 

възпитание и спорт за 1 – 4 клас. Модул – гимнастика“, с научен 

ръководител проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – НСА „Васил 

Левски. 

ФС РЕШИ: Да бъде променено заглавието на дисертационния труд 

на  Николай Христов Томов - редовен докторант по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство; докторска програма 

„Методика на обучението по изобразително изкуство“ от:  „Дидактически 

технологии на обучението по рисуване във ВУЗ“, на „Приложение на 

конструктивно-геометричния метод в обучението по рисуване във висшето 

училище“ към катедра „Естетическо възпитание“ с научен ръководител 

доц. д-р Методий Ангелов.  

ФС РЕШИ: Мирена Иванова Васева - редовен докторант по: област 

на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство; 

докторска програма „Методика на обучението по изобразително 

изкуство“; тема на дисертацията: „Интерактивни методи в обучението по 

изобразително изкуство (деца от предучилищна възраст)“, към катедра 

„Естетическо възпитание“ с научен ръководител доц. д-р Даниела 

Маркова, в срок от 3 месеца, считано от  01.03.2018 г.   да преработи 

дисертационния си труд съобразно изискванията, поставени от катедрата.  

ФС РЕШИ:  Боян Людмилов Блажев - редовен докторант по: област 

на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство; 

докторска програма „Методика на обучението по изобразително 

изкуство“; тема на дисертацията: „Развиване на умения за изобразяване 

на обекти по натура чрез учебни задачи по живопис“, към катедра 

„Естетическо възпитание“ с научен ръководител проф.д.изк.н. Бисер 

Дамянов, в срок от 3 месеца, считано от  01.03.2018 г. да преработи 

дисертационния си труд съобразно изискванията, поставени от катедрата.  



ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за зачисляване на Офелия 

Иванова Кънева в докторантура на самостоятелна подготовка по област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 

1.1. Теория и управление на образованието; докторска програма 

„Управление на образованието”, към катедра „Педагогика и управление 

на образованието” с тема на дисертационния труд „Участие на децата в 

процеса на вземане на решения – политики и практики” и  научен 

ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекратена докторантурата на Невена Георгиева 

Коилова – редовен докторант към катедра „Предучилищна педагогика“ 

по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика,  докторска програма  Теория на 

възпитанието и дидактика (Педагогика на взаимодействието дете-околна 

среда) с научен ръководител доц. д-р Камелия Галчева, по повод 

постъпило от нея заявление до ректора на ПУ, считано от 21.02.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна в темата на десертационния труд на 

задочен докторант Биляна Младенова Калоферова към катедра 

„Предучилищна педагогика“ по област на висше образование: 1. 

Педагогически науки, професионално направление  1.2 Педагогика, 

докторска програма „Педагогика на взаимодействието дете-околна среда“ 

с научен ръководител доц. д-р Софка Райчева Каракехайова. 

 Конкретизирането се налага във връзка с приети нови законови 

и нормативни документи  за предучилищното образование и от 

„Педагогически модел за ориентиране на 5-7 - годишни деца в 

здравословната и социална среда” на „Педагогически модел за 

ориентиране в здравословна и социална среда на 6-7 – годишните деца, 

базиран на ключови компетенции“. 

 

Със заповед на Ректора на ПУ  Р 33-5909 от 11.12.2017 г. комисия  в 

състав: председател проф д-р Емилия Алексиева и членове –проф. д-р Румяна 



Божинова и доц. д-р Стоил Мавродиев  проведе конкурсен изпит за редовен 

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма  

Педагогическа и възрастова психология 

Кандидатът Кристина Родиславова Овчарова е с успех от писмения 

изпит по специалността Отличен 5,50, устен изпит по специалността отличен 

6,00, изпит по чужд език отличен 6.00.   

Кандидатът Мила Костадинова Златева е с успех от писмения изпит по 

специалността Отличен 6,00, устен изпит по специалността отличен 5,50, изпит 

по чужд език Отличен 6,00.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Кристина Родиславова 

Овчарова да бъде избрана за 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”. 

Комисията предлага на Факултетния съвет Мила Костадинова Златева 

да бъде избрана  за 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”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Кристина Родиславова Овчарова за 

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”, с научен ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова 

Тагарева и тема на дисертационния труд: „Емоционална диференциация и 

субективно благополучие в ранна зряла възраст”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Мила Костадинова Златева за 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”, с научен ръководител доц.д-р Юрий Павлов Янакиев и 

тема на дисертационния труд: „Нагласи и дискриминационни практики 

към етнически  различните деца”. 

 

Със заповед на Ректора на ПУ  Р 33-5908 от 11.12.2017 г. комисия  в 

състав: председател проф д-р Емилия Алексиева и членове –проф. д-р Румяна 

Божинова и доц. д-р Стоил Мавродиев  проведе конкурсен изпит за задочен 

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма  

Педагогическа и възрастова психология 

Кандидатът Кирил Найденов Кирилов е с успех от писмения изпит по 

специалността Отличен 5,50, устен изпит по специалността отличен 6,00, изпит 

по чужд език отличен 6.00.   

Кандидатът Вера Илиева Тодорова е с успех от писмения изпит по 

специалността Мн. добър 5,00, устен изпит по специалността отличен 5,50, 

изпит по чужд език Отличен 6,00.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Кирил Найденов Кирилов да 

бъде избран за задочен 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”. 

Комисията предлага на Факултетния съвет Вера Илиева Тодорова да 

бъде избрана  за задочен 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”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Кирил Найденов Кирилов за задочен 

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”, с научен ръководител доц. д-р Ирена Иванова Левкова и 

тема на дисертационния труд: „Причинно-целеви анализ на 

психологическото време в средна зряла възраст”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Вера Илиева Тодорова за задочен 

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”, с научен ръководител проф. дпн Румен Иванов Стаматов и 

тема на дисертационния труд: „Емпатия и психично благополучие в 

детско-юношеска възраст”. 

 

Със заповед на Ректора на ПУ  Р 33-6028 от 13.12.2017 г. комисия  в 

състав: председател проф дпн Клавдия Сапунджиева и членове –проф. д-р 

Победа Луканова и проф д-р Йордан Христосков  проведе конкурсен изпит за 

редовен докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска 

програма  Социални политики и социална работа 

Кандидатът Недка Атанасова Василева-Петрова е с успех от писмения 

изпит по специалността Мн. добър 5,00, устен изпит по специалността Отличен 

5,50, изпит по чужд език Мн. добър 4,50.   

Кандидатът Калинка Литионова Николова е с успех от писмения 

изпит по специалността Мн. добър 5,00, устен изпит по специалността Мн. 

добър 5,00, изпит по чужд език Отличен 6,00.   

Кандидатът  Златка Стоянова Грудева е с успех от писмения изпит по 

специалността Мн. добър 5,00, устен изпит по специалността Мн. добър 5,00, 

изпит по чужд език Добър 4,00.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Недка Атанасова Василева-

Петрова да бъде избрана за редовен докторант по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 



направление 3.4. Социални дейности, докторска програма  Социални политики 

и социална работа  към катедра „Социални дейности”. 

Комисията предлага на Факултетния съвет Калинка Литионова 

Николова да бъде избрана  за редовен докторант по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма  Социални политики 

и социална работа  към катедра „Социални дейности”. 

Комисията предлага на Факултетния съвет Златка Стоянова Грудева да 

бъде избрана  за редовен докторант по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. 

Социални дейности, докторска програма  Социални политики и социална 

работа  към катедра „Социални дейности”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Недка Атанасова Василева-Петрова за 

редовен докторант по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални 

дейности, докторска програма  Социални политики и социална работа   

към  катедра „Социални дейности”, с научен ръководител проф.д-р Георги 

Иванов Шопов и тема на дисертационния труд: „Компетентностни модели  

на работещите с деца в резидентни услуги”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Калинка Литионова Николова за 

редовен докторант по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални 

дейности, докторска програма  Социални политики и социална работа   

към  катедра „Социални дейности”, с научен ръководител доц. д-р 

Людмила Павлова Векова и тема на дисертационния труд: 

„Корпоративната социална политика като фактор за ефективна трудова 

реализация и подобряване на мотивацията на персонала.”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Златка Стоянова Грудева за редовен 

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, 



докторска програма  Социални политики и социална работа   към  катедра 

„Социални дейности”, с научен ръководител доц.д-р Людмила Павлова 

Векова и тема на дисертационния труд: „Социалното предприемачество 

като решенине с потенциал за трайни резултати в социалните дейности”. 

 

Със заповед на Ректора на ПУ  Р 33-6029 от 13.12.2017 г. комисия  в 

състав: председател проф дпн Клавдия Сапунджиева и членове –проф. д-р 

Победа Луканова и проф. д-р Йордан Христосков  проведе конкурсен изпит за 

задочен докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска 

програма  Социални политики и социална работа 

Кандидатът Иван Георгиев Дечев е с успех от писмения изпит по 

специалността Отличен 5,50, устен изпит по специалността Отличен 6,00, изпит 

по чужд език Отличен 5,50.   

Кандидатът Стоян Александров Иванов е с успех от писмения изпит 

по специалността Мн. добър 5,00, устен изпит по специалността Отличен 6,00, 

изпит по чужд език Добър 3,50.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Иван Георгиев Дечев да бъде 

избран за задочен докторант по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални 

дейности, докторска програма  Социални политики и социална работа  към 

катедра „Социални дейности”. 

Комисията предлага на Факултетния съвет Стоян Александров Иванов да 

бъде избран  за задочен докторант по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. 

Социални дейности, докторска програма  Социални политики и социална 

работа  към катедра „Социални дейности”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Иван Георгиев Дечев за задочен 

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, 



докторска програма  Социални политики и социална работа   към  катедра 

„Социални дейности”, с научен ръководител доц. д-р Людмила Павлова 

Векова и тема на дисертационния труд: „Развитието на социалните услуги 

„Личен асистент“ като предпоставка за гарантиране на правата на хората 

с увреждания в България.”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Стоян Александров Иванов за задочен 

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, 

докторска програма  Социални политики и социална работа   към  катедра 

„Социални дейности”, с научен ръководител проф. д-р Нели Илиева 

Бояджиева и тема на дисертационния труд: „Социално-педагогическа 

подкрепа за приобщаване на юноши от рискови групи в мултикултурна 

среда”. 

Със заповед на Ректора на ПУ № Р 33-5917 от 11.12.2017 г.  комисия  в 

състав: председател проф д.п.н. Дора Левтерова и членове –проф. д-р Цанка 

Попзлатева и доц. д-р Кирилка Тагарева  проведе конкурсен изпит за редовен 

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма  

Специална   психология. 

Кандидатът Майа Бисерова Фьодорова е с успех от писмения изпит по 

специалността Мн.добър 4,50, устен изпит по специалността отличен 5,50, 

изпит по чужд език отличен 6,00.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Майа Бисерова Фьодорова да 

бъде избрана за 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 ”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Майа Бисерова Фьодорова  за 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 ” с научен 

ръководител проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова и тема на 

дисертационния труд: „Социални интеракции при ученици със 

специфични нарушения на способността за учене ".    

Със заповед на Ректора на ПУ № Р 33-5918 от 11.12.2017 г.  комисия  в 

състав: председател проф д.п.н. Дора Левтерова и членове –проф. д-р Цанка 

Попзлатева и доц. д-р Кирилка Тагарева  проведе конкурсен изпит за задочен 

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма  

Специална   психология. 

Кандидатът Златина Александрова Стаматова е с успех от писмения 

изпит по специалността Мн.добър 5,00, устен изпит по специалността Мн. 

добър 5,00, изпит по чужд език Мн. добър 5,00.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Златина Александрова 

Стаматова да бъде избрана за 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 ”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Златина Александрова Стаматова  за 

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 ” 

с научен ръководител проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова и тема на 

дисертационния труд: "Когнитивно функциониране при ученици със 

специфични нарушения на  способността за учене". 

 

Със заповед на Ректора на ПУ  № Р33-5910 от 11.12.2017 г.. комисия  в 

състав: проф. д-р Галин Б. Цоков - председател и членове: проф.дпн Пламен Р. 

Иванов и доц. д-р Албена А. Овчарова,  проведе конкурсен изпит за задочен 

докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 



професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 

докторска програма Управление на образованието. 

Кандидатката Ани Димитрова Ангелова е с успех от писмения изпит по 

специалността Мн.добър 5,00, устен изпит по специалността Отличен 5.50, 

изпит по чужд език Отличен 6.00.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Ани Димитрова Ангелова да 

бъде избрана за задочен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, докторска програма Управление на образованието към катедра 

„Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Ани Димитрова Ангелова  за задочен 

докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 

докторска програма Управление на образованието към катедра 

„Педагогика и управление на образованието” с научен ръководител доц. д-

р Албена Александрова Овчарова и тема на дисертационния труд: „Добри 

модели в иновативните училища".   

Със заповед на Ректора на ПУ  № Р33-5911 от 11.12.2017 г.. комисия  в 

състав: проф. д-р Галин Б. Цоков - председател и членове: проф.дпн Пламен Р. 

Иванов и доц. д-р Албена А. Овчарова,  проведе конкурсен изпит за редовен 

докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 

докторска програма Управление на образованието. 

Кандидатът Лъчезар Владимиров Африканов е с успех от писмения 

изпит по специалността Мн.добър 5,00, устен изпит по специалността Отличен 

5.50, изпит по чужд език отличен 6.00.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Лъчезар Владимиров 

Африканов да бъде избран за редовен докторант по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и 



управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието към катедра „Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Лъчезар Владимиров Африканов за 

редовен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, докторска програма Управление на образованието към 

катедра „Педагогика и управление на образованието” с научен 

ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков и тема на дисертационния 

труд: „Прилагане на коучинг подходи в развитието на педагогическите 

екипи ".     

 

Със заповед на Ректора на ПУ  № Р33-5912 от 11.12.2017 г.. комисия  в 

състав: проф. дпн Дора С. Левтерова - председател и членове: проф.дпн Пламен 

Р. Иванов и доц. дпн Жана Ат. Янкова,  проведе конкурсен изпит за редовен 

докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална 

педагогика. 

Кандидатът Петрослав Цветанов Цеков е с успех от устен изпит по 

специалността отличен 6,00, изпит по чужд език отличен 6.00.   

Кандидатката Десислава Пенчева Раева е с успех от писмения изпит по 

специалността Мн.добър 4,50, устен изпит по специалността отличен 6,00, 

изпит по чужд език Мн.добър 4,50.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Петрослав Цветанов Цеков да 

бъде избран за редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма Специална педагогика. 

Комисията предлага на Факултетния съвет Десислава Пенчева Раева да 

бъде избрана  за редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма Специална педагогика. 



ФС РЕШИ:  Да бъде записан Петрослав Цветанов Цеков за 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 научни ръководители проф. дпн Дора Стоилова 

Левтерова и проф.дпн Владимир Маринов Радулов и тема на 

дисертационния труд: „Ролята на речевия синтез в чуждоезиковото 

обучение на незрящи ".  

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Десислава Пенчева Раева за 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 научен ръководител доц. дпн Жана Атанасова Янкова и 

тема на дисертационния труд: „Достъп до образователна среда за ученици 

с множество увреждания".  

Със заповед на Ректора на ПУ  № Р33-5913 от 11.12.2017 г. комисия  в 

състав: проф. дпн Дора С. Левтерова - председател и членове: проф.дпн Пламен 

Р. Иванов и доц. дпн Жана Ат. Янкова,  проведе конкурсен изпит за задочен 

докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална 

педагогика. 

Кандидатът Мирко Александров Попов е с успех от писмения изпит по 

специалността Мн.добър 4,50, устен изпит по специалността отличен 5,50, 

изпит по чужд език отличен 6.00.   

Кандидатката Маргарита Андонова Пачева е с успех от писмения изпит 

по специалността Мн.добър 4,50, устен изпит по специалността отличен 5,50, 

изпит по чужд език отличен 6.00. 

Комисията предлага на Факултетния съвет Мирко Александров Попов да 

бъде избран за задочен докторант по: област на висше образование 1. 



Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма Специална педагогика. 

Комисията предлага на Факултетния съвет Маргарита Андонова Пачева 

да бъде избрана  за задочен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма Специална педагогика. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Мирко Александров Попов за 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 научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова 

и тема на дисертационния труд: „Иновативна образователна среда за 

ученици с увреден слух ".  

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Маргарита Андонова Пачева за 

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 научен ръководител доц. дпн Жана Атанасова Янкова и 

тема на дисертационния труд: „Подкрепа на деца и ученици с 

интелектуални затруднения в образователната среда".  

 

Със заповед на Ректора на ПУ  № Р33-5914 от 11.12.2017 г. комисия  в 

състав: проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова - председател и членове: доц. д-

р Елена Стоянова Събева и доц. д-р Фани Евгениева Бойкова,  проведе 

конкурсен изпит за задочен докторант 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. 



Кандидатът Светла Тодорова Терзиева-Сариева е с успех от писмения 

изпит по специалността Отличен 6.00, устен изпит по специалността отличен 

6.00, изпит по чужд език отличен 6.00.   

Комисията предлага на Факултетния съвет Светла Тодорова Терзиева-

Сариева да бъде избран за задочен  докторант 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 към катедра „Начална училищна педагогика”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Светла Тодорова Терзиева-Сариева  за 

задочен докторант 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 към катедра „Начална училищна педагогика” с научен 

ръководител доц. д-р Фани Евгениева Бойкова и тема на дисертационния 

труд: „Формиране на умения за действия с текст чрез виртуална 

образователна среда в начална училищна възраст“.    

ФС РЕШИ:  Да бъде откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Марияна Валентинова Бизова-

Георгиева с дисертационен труд на тема „Компетентности на училищния 

директор“ и научен ръководител проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието., докторска 

програма Управление на образованието в катедра „Педагогика и 

управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Марияна Валентинова Бизова-

Георгиева с дисертационен труд на тема „Компетентности на училищния 

директор“ и научен ръководител проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов по: област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието., докторска програма Управление на 



образованието, по предложение на катедрения съвет, протокол № 6/09.02.2018 

г. и на основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлага на 

Ректора да определи 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). 

1. Проф. д-р Петър Димитров Балкански – Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика) 

2. 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) 

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” – Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика;  научна 

специалност Теория на възпитанието и дидактика);    

        Резервни членове: 

1. 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 



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

Хилендарски”, гр. Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност 

„Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)”.- вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 25.05.2018 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на 

ПУ „П.Хилендарски“. 

Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на 

пътни (при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се 

изплатят и разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на 

Марияна Валентинова Бизова-Георгиева -  редовен докторант  в катедра 

“Педагогика и управление на образованието” за отпечатване на 

автореферат във връзка с провеждане на открито заключително заседание 

за защита на дисертационен труд на тема „Компетентности на училищния 

директор“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието., докторска 

програма Управление на образованието, с  научен ръководител проф. д.п.н. 

Пламен Радев Иванов. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нови теми на избираеми 

дисциплини  към учебните планове на специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“, редовно обучение и задочно обучение, 

ОКС  „бакалавър“: 

  Специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – редовно обучение 

   - І курс,  І семестър – Избираеми дисциплини - 1– хорариум 

15+0+15 – Интеркултурно   образование; 



  Специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – задочно обучение 

   - І курс,  І семестър – Избираеми дисциплини – 1  – хорариум 

15+0+0– Интеркултурно   образование; 

  Специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – редовно обучение 

   - І курс,  ІІ семестър – Избираеми дисциплини - 2– хорариум 

15+0+15 – Теории за   привързаността; 

  Специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – задочно обучение 

   - І курс,  ІІ семестър – Избираеми дисциплини – 2  – 

хорариум 15+0+0 – Теории за   привързаността. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нова тема в избираеми 

дисциплини към учебния план на специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ – 3 сем.  /специалисти/, задочно обучение, ОКС  

„магистър“, учебна 2017/2018 г. : 

 - І курс,  ІІ семестър – Избираеми дисциплини 2 – хорариум 

10+0+10 – Образът на "Другия" в процеса на образование. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри семестриални такси за 

обучение на магистърски програми „Начална училищна педагогика“ и 

„Училищна педагогика – учител по...“  в размер на 500 лв. Таксите до края 

на обучението им / за магистърска програма Училищна педагогика-учител 

по... за 2 семестъра; за магистърска програма Начална училищна 

педагогика за 3 семестъра/ ще бъдат заплатени от студентите магистри в 

двете специалности отпаднали от проект „Нов път за нови таланти в 

преподаването“. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява учебен план за допълнителна квалификация, 

Позитивна психология и образование- предназначение; висше образование 



с придобита квалификация психолог, ОКС „бакалавър“, педагог, социален 

работник, 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)към Департамент за квалификация и професионално развитие на 

педагогически специалисти. 

ФС РЕШИ: Одобрява учебни планове за  квалификационни курсове 

и специализации към Департамента за квалификация и професионално 

развитие на педагогическите специалисти, както следва: 

Професионално педагогическа специализация „Управление на 

иновациите в образователните организации“, предназначена за всички 

педагогически специалисти,  с продължителност 1 г., хорариум 215 ч., директор 

проф.д-р Галин Цоков 

Професионално педагогическа специализация „Управление на 

позитивната образователна организация“ , предназначена за с продължителност 

1 г., хорариум 215 ч., директор проф. д-р Галин Цоков. 

Професионално педагогическа специализация „Иновативни методи в 

специалното и приобщаващото образование“, предназначена за директори, 

зам.-директори, педагогически специалисти и психолози, с продължителност 1 

г., хорариум 240 ч., директор проф. дпн Дора Левтерова. 

Квалификационен курс с хорариум 16 ч., от които 8 присъствени, 1 

квалифик.кредит „Развитие на позитивната училищна култура“ , лектор проф.д-

р Галин Цоков. 

Квалификационен курс с хорариум 16 часа, от които 8 присъствени, 1 

квалификационен кредит „Универсален дизайн за учене в приобщаващото 

образование“, лектор проф.дпн Дора Левтерова 

Квалификационен курс с хорариум 16 часа, от които 8 присъствени, 1 

квалификационен кредит „Иновативни стратегии и добри практики за работа с 



деца/ученици с емоционални и поведенчески разстройства“, лектор гл.ас.д-р 

Иван Тричков. 

Във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност 

‘главен асистент’ по област на висше образование по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по..., (Методика на обучението по информационни 

технологии), обявен в ДВ бр. 90 от 10.11.2017 г., съгласно заповед на Ректора 

№ P33-47 от 08.01.2018 г., беше назначено и започна работа научно жури. 

Със свой доклад от 07.02.2018г., председателят на научното жури доц.д-р 

Владимира Стефанова Ангелова ни уведомява, че на 01.02.2018 г. е проведено 

заключително заседание на научното жури и е взето решение, според което  

на ФС към Педагогическия факултет се предлага да избере д-р Вилислав  

Иванов Радев за ‘главен асистент’ в Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски" по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., (Методика на 

обучението по информационни технологии) към катедра Начална училищна 

педагогика на Педагогически факултет. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да назначи на академичната 

длъжност „главен асистент“ д-р Вилислав Иванов Радев по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.3 Педагогика на обучението по..., (Методика на обучението по 

информационни технологии) към катедра Начална училищна педагогика 

на Педагогически факултет.  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да признае дипломите на: 

1. Асмина Апостолу Баи, гражданство Република Гърция, 

Департамент „Предучилищно възпитание и образование“ на Педагогически 

факултет на Университет Аристотел, Солун, специалност „Предучилищно 

възпитание и образование“, придобита през 2013 г. Признава се ОКС 

„бакалавър“, специалност „Предучилищна педагогика“. 



2. Асмина Апостолу Баи, гражданство Република Гърция, 

Университет - Никозия, специалност „Образователни науки – специална 

педагогика“, придобита през 2017 г. Признава се  ОКС „магистър“ по 

специална педагогика. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор за една година на доц. Леонард Моис Капон до 13.11.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н :/п/ 

/С.Спасова/     /проф.дпн Р.Танкова/ 

       

 


