
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  №  1/14.10.2014 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 

следните лица: 

Катедра "Естетическо възпитание" 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР” 

 

1. Доц. Велимир Велев – 180 ч. в упр. по дисциплината Основи на 

сценическото движение, с I, II и III к. I, III и V сем. АДТ 

2. Доц. д-р Желка Колева Табакова - 60 ч в упр. по дисциплината Танци с 

I курс, I сем. АДТ 

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” 

 

1. Панайот Минчев Панайотов – 230 ч в упр. по дисциплините 

„Перспектива“ с II к., III сем., спец. ПОИИ, „Декоративни изкуства“ с III к., 

V сем., ПОИИ, „Графичен дизайн“ с IV к. VII сем. 

2. Малинка Желева Съртонева – 120 ч. в упр. МОИИ с III к., V сем., НУПЧЕ 

– българи и чужденци, хоспетиране. 

Катедра "Предучилищна педагогика" 

- проф.Тодор Крумов Шопов - 30 ч.упр. с дисциплината Лингвистични 

особености на чуждия езика" за специалности ПУПЧЕ и НУПЧЕ 

Катедра "Психология и социални дейности" 

1. д-р Добрил Николов Колев - 60 ч.упр. по дисциплина Трудова 

психология в специалност Бит и технологии 

2. Мария Николаева Караиванова - 60 ч.упр.- по дисциплината Психология 

на развитието в специалност Социална педагогика 

Катедра "Музика" 



1. Владимир Симеонов Величков – 30ч. в упр. по дисциплините „спец. предмет 

(кавал)“ с I курс Музика 

2. Пенчо Димитров Пенчев – 30ч. в упр. по дисциплините „спец. предмет 

(тромпет) с I курс ДПИИ 

3. Иван Димитров Енев – 60 ч. в упр. по дисциплината „спец. предмет (ударни 

инструменти)“ с I курс ДПИИ 

4. Апостол Алексиев Маронов – 30 ч. в упр. по дисциплината „спец. предмет 

(тамбура)“ I курс Музика, ИД „спец. предмет (тамбура)“ с I курс ПОМ 

5. Станка Иванова Даутовска - 120 часа в упр. по дисциплините «спец. предмет 

(народно пеене)» с 1 курс Музика и ИД „Специален предмет (народно пеене)” с 

Iк ПОМ 

6. Георги Иванов Найденов - 60 часа в упр. по дисциплините „Спец. предмет 

(гъдулка)”1 курс Музика и ИД - „Спец. предмет (гъдулка)”  с І к ПОМ 

7. Ганка Георгиева Георгиева – 30 ч. в упр. по дисциплината ИД „спец. предмет 

(класическо пеене) 1 курс ПОМ 

8. Петър Александров Джурков – 30 ч. в упр. по дисциплината „спец. предмет 

(пиано)“ 1 курс, ДПИИ 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели към Филиал Смолян, 

следните лица: 

 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „НУПЧЕ“: 

1. Вместо гл.ас. Катя Савова -  Симона Савова (директор на ПГ по приложни 

изкуства град Смолян) МОИИ – 15 ч. упр.; Хоспитиране по ИИ – 2 гр. Х 15 ч. 

упр. 

2. Вместо гл.ас. Катя Савова - Елена Мирчева – Основи на ИИ – І к., 15 ч. упр.; 

Изобразителна дейност на детето ІV к., 30 ч. упр. 

3. Вместо гл.ас. Димитър Райчев (болен) - доц. д-р Елена Арнаудова – Основи на 

музиката 1 гр. х 30 ч. упр. 

4. д-р Аспарух Аспарухов  - Англоезична детска литература в ІV курс, 30 ч. л. 

5. Анна Костова –Английски език в ІІІ курс – 60 ч. упр. 

6. Мария Кушева – Английски език в ІV курс, 60 ч. упр. 

7. доц. д-р Соня Спилкова – Детска литература, 15 ч. упр. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния труд 

на тема „Полифункционален характер на подвижните игри при усъвършенстване на 

двигателните способности на децата от предучилищна възраст “, за придобиване на 

образователна и научна степен „Доктор“ от Росица Христева Щерева –

докторант на самостоятелна подготовка към 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) с научен ръководител проф.дпн Веселин Желязков Маргаритов. 

 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Росица Христева Щерева с 

дисертационен труд на тема Полифункционален характер на подвижните игри при 

усъвършенстване на двигателните способности на децата от предучилищна възраст   

и научен ръководител проф.дпн Веселин Желязков Маргаритов по: 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), по предложение на катедрения съвет, протокол № 1/23.09.2014 г. и 

на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагам да 

определите с Ваша заповед следния състав на научно жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпн Надежда Георгиева Йорданова – Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ Шумен, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по..., научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура). 

2. Проф. дпн Кирил Захариев Костов – Югозападен университет 

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

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

(вкл. методика на лечебната физкултура). 

3. Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – НСА „Васил Левски“ София, 

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

1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната 

физкултура). 



Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

4. Проф.дпн Веселин Желязков Маргаритов – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

..., научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (лечебна физкултура). 

5. Доц. д-р Симо Петров Иванов – 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 (предучилищна педагогика). 

        Резервни членове: 

1.  Проф. д-р Василий Щерев Ишев – Медицински университет – 

Пловдив, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1.Медицина, научна специалност Биология на човека - външен.  

2. Проф. д-р Галин Борисов Цоков – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ – Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, научна 

специалност Управление на образованието - вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са проведе 

на 28.11.2014 г. от 11.00 ч. в 24 каб. на Ректората. 

 

 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Мария Иванова 

Димитрова -  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” за периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 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  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” за периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 г. с тема на 

дисертационния труд  “Предизвикателното поведение у юноши и стратегии за 

преодоляването му”, научен ръководител проф.дпн Пламен Радев Иванов  и 

дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за периода от  01.06.2014 г.  до  01.09.2014 г. с тема на 

дисертационния труд  “Кодиране и декодиране на фигуративния език при 

дислексия и дискалкулия”, научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова 

Левтерова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 г. с тема на 

дисертационния труд  “Интерактивни методи за обучение по английски език в 

началния етап на основното образование”, научен ръководител проф.д-р Галин 

Борисов Цоков  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Донка Ангелова 

Денизова -  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” за периода от  01.06.2014 до  

01.09.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Система за прием и задържане на 



млади педагогически специалисти в училищното образование”, научен 

ръководител доц.д-р Албена Александрова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Марияна 

Валентинова Бизова-Георгиева -  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” за 

периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 г. с тема на дисертационния труд  

“Компетентности на училищния директор”, научен ръководител проф.дпн 

Пламен Радев  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Мирена Иванова 

Васева -  редовен 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” за периода от  01.06.2014  до  01.09.2014 г. с 

тема на дисертационния труд  “Интерактивни методи на обучение по 

изобразително изкуство /за деца от предучилищна възраст/”, научен 

ръководител доц.д-р Даниела Тодорова Маркова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Боян Людмилов 

Блажев -  редовен 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” за периода от  01.06.2014  до  01.09.2014 г.  с 

тема на дисертационния труд  “Развитие на художественотворческите 

способности на учениците чрез практически задачи по живопис”, научен 

ръководител проф.д-р Бисер Илиев Дамянов  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Найден Младенов 

Младенов -  редовен 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” за периода от  01.06.2014  до  



01.09.2014 г.  с тема на дисертационния труд  “Дигитални технологии в 

обучението по изобразително изкуство”, научен ръководител проф.д-р Бисер 

Илиев Дамянов  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа Станка Иванова 

Даутовска – редовен докторант по: област на висше образование 8.Изкуства, 

професионално направление 8.3.Музикално и танцово изкуство, докторска 

програма Музикознание и музикално изкуство към катедра „Музика“ за 

периода от 01.06.2014  г. – 01.09.2014  г.  с тема на дисертационния труд 

„Особености на песенния фолклор в североизточна Добруджа“, с научен 

ръководител доц.д-р Таня Викторова Бурдева, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за периода от  01.06.2014  до  01.09.2014 г. с 

тема на дисертационния труд  “Разбирането за лъжата и тайната в юношеската 

възраст”, научен ръководител проф.дпн Румен Иванов Стаматов  и дава много 

добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 г. с 

тема на дисертационния труд  “Възрастова динамика на психологическото 

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

Ирена Иванова Левкова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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   към катедра 

“Психология и социални дейности” за периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 г. с 



тема на дисертационния труд  “Стрес и адаптация към пенсиониране”, научен 

ръководител доц.д-р Пламен Ангелов Цоков  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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   към катедра 

“Психология и социални дейности” за периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 г. с 

тема на дисертационния труд  “Особености на емоционалната привързаност в 

ранното детство”, научен ръководител доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева  и 

дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 г. с 

тема на дисертационния труд  “Психо-социални детерминанти на образованието 

при атипично развитие”, научен ръководител проф.д-р Цанка Попзлатева  и 

дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Невена Георгиева 

Коилова -  редовен докторант 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“/   към катедра “Предучилищна педагогика” за периода от  01.06.2014 до  

01.09.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Технология на възпитаване на 

сътрудничество у 6-7-годишните деца в процеса на подготовката им за 

училище”, научен ръководител доц.д-р Камелия Бориславова Галчева  и дава 

много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Пенка Кръстева 

Вълчева -  редовен 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 “Предучилищна педагогика” за периода от  01.03.2014 до  01.06.2014 

г. с тема на дисертационния труд  “Педагогическа технология за развитие на 

детската наративна компетентност в подготвителна група”, научен ръководител 

проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ивана Илчо 

Миладинова -  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” за периода от  01.06.2014 до  01.09.2014 г. с тема на 

дисертационния труд  “Психологически особености на работещите с деца със 

специални образователни потребности”, научен ръководител проф.дпн Дора 

Стоилова Левтерова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от 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” за периода от  01.06.2014  до  01.09.2014 г. с тема на 

дисертационния труд  “Динамика на интеракциите в семейство на дете от 

аутистичния спектър”, научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова  

и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Да бъде продължена докторантурата на Ванина Станева 

Селдарова - редовен докторант по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; докторска 

програма Специална педагогика, съгласно подадена молба от докторантката, 

считано от 01.10.2014 г. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекъсната докторантурата на Магдалена Ванева 

Иванова - задочен докторант по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика; докторска програма 

Специална педагогика, съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за РАС на ПУ за 

срок от една година, считано от 01.10.2014 г., поради майчинство. 



ФС РЕШИ: Променя темата на проект за дисертационен труд от "Стрес и 

адаптация към пенсиониране" на "Стратегии за справяне с ежедневните 

стресови дразнители и постигането на жизнена удовлетвореност в стара 

възраст" 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   към катедра “Психология и социални дейности”. 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лв. /сто лева/ за 

автореферат за защита на дисертационен труд на Росица Щерева - докторант на 

самостоятелна подготовка в катедра "ТМФВ и спорт". 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните промени в учебния план на 

магистърска програма "Образователен мениджмънт": 

- при условията за прием в учебния план да се добави "приемът за 

магистърската програма със лица, завършили ОКС "бакалавър" от областта на 

социалните, стопанските и правните науки"; 

- За учебната 2014/2015 г. в І семестър да бъде въведена факултативна 

дисциплина "Включващо обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности" на мястото на "Мениджмънт на специалните 

училища", като се запазат хорариумът, самоподготовката и кредитите. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри в учебния план на магистърска 

програма "Психология на управлението" към избираеми дисциплини да се 

въведе "Управление на бизнес-организацията", като се запазват хорариумът, 

самоподготовката и кредитите. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2014/2015 година 

обучение по специализация "Съдебна психология", 2 семестъра, с такса за 

семестър 500 лв. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри към условията за прием в учебния 

план на магистърска програма "Педагогика на обучението по музика в ДГ и 

СОУ" да се добави "прием на неспециалисти, завършили ОКС "бакалавър" в 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..." 



ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебен план и обучение по 

специализация "Музика", професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...; професионална квалификация Учител по музика, форма на 

обучение задочно, срок на обучение 2 семестъра, такса 500 лв. на семестър. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нов учебен план за учебната 

2014/2015 г. на специалност „Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство“ ОКС магистър, З.О., за неспециалисти, срок на обучение 4 семестъра.  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нов учебен план на специалност 

„Графичен дизайн за реклама и мултимедия“ ОКС магистър, редовно обучение., 

срок на обучение 3 семестъра.  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри в учебния план на специалност 

"Психология и социални дейности" факултативната дисциплина "Невербална 

комуникация" да бъде заменена с "Социална психология на комуникацията". 

ФС РЕШИ: Одобрява издаването на учебник "Социлна психология на 

комуникацията“ на гл.ас.д-р Юрий Павлов Янакиев  от Университетско 

издателство на ПУ, в тираж 200 бр., поредност на издаването първо, срок 

м.ноември 2014 г., предназначен за студентите от специалност Психология, 

Социални дейности, Специална педагогика и Социална педагогика и 

докторантите от Педагогически факултет. 

ФС РЕШИ: Избира за членове на Обществен съвет към Педагогическия 

факултет, както следва: 

Обществен съвет на ПФ 

1. Стефан Стоянов, заместник кмет на община Пловдив 

2. Донка Щилянова- началник Отдел „Образование“ община Пловдив 

3. Иванка Киркова, началник РИО- Пловдив на МОН 

4. Нели Колева, Фондация „Заедно с час“, София 

5. Явор Джонев, Председател на сдружение „Институт за прогресивно 

образование”, София 

6. Катя Василева, Председател на Съюзът на работодателите в системата на 

Народната просвета в България, гр. Пловдив 

7. Надя Танева, ,  Директор дирекция Социално подпомагане - Пловдив 

8. Емилия Тошева, Директор на Дирекция квалификация и кариерно развитие, 

МОН 



9. Стою Недин -  член на УС на дружество на психолози в България и 

Председател на УС на Българската асоциация по приложна психология 

10.  Димитрия Добрева, директор на ОДЗ Буратино, Пловдив 

11.  Кръстю Кръстев, Директор на драматичен театър Пловдив 

12.  Георги Найденов, учител по музика в СОУ „Любен Каравелов”, Пловдив 

13.  Светлозар Чавдаров, Директор на Национална художествена гимназия „Цанко 

Лавренов”, Пловдив 

14.  Ива Бонева, изпълнителен директор на сдружение „Център за приобщаващо 

образование „, София 

15.  Юлиан Попов Председател на Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа 

16. Христо Бонев - Почетен президент на ПФК Локомотив Пловдив 

17. Николай Бухалов - треньор на националния отбор по канукаяк  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да признае диплома за висше образование 

ОКС „бакалавър“ на следните лица: 

1. Мария Николаевна Першина, ОКС "бакалавър", специалност 

"Психология", професионално направление 3.2. Психология, област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки. 

2. Яна Данчева Козарева, ОКС "бакалавър", специалност "Психология", 

професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки. 

3. Константинос Панайотис Кекеоглу, ОКС "бакалавър", специалност 

"Педагогика на обучението по физическо възпитание", професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. 

Педагогически науки. 

ФС РЕШИ: Променя учебните планове на специалностите „НУПЧЕ“ и 

„ПУПЧЕ“ за ОКС „бакалавър“ по отношение на семестъра на изучаване на 

дисциплината Методика на обучението по чужд език – дисциплината от 7 семестър 

преминава в 6 семестър. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н :/п/ 

/С.Спасова/     /доц.дпн Р.Танкова/ 

 

 


