ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 1/10.10.2016 г
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за първи
семестър на учебната 2016/2017 г. следните лица:
Катедра ПУП
- Росица Георгиева Пейчева – Ботева – по практ. английски език
180 ч. упр.
Катедра Музика
1.

Владимир Симеонов Величков – 150 часа в упр. по дисциплините

„Камерна музика“ с IVк., спец. ПОМ и „Музика“, „Спец. предмет (кавал)“
с I к, спец. Музика;
2.

Станка Иванова Даутовска - 30 часа в упр. по ИД „Спец. предмет

инструмент / пеене (народно пеене)“ с Iк., спец. „Музика“
3.

Георги Иванов Найденов - 30 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с I к, спец. „Музика“;
4.

Пенчо Димитров Пенчев – 60 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (тромпет)“ и „Спец. предмет инструмент /
пеене (туба)“ с Iк., спец. „Музика“;
5.

Пенчо Димитров Пенчев - 30 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет (ударни инструменти)“ с I к., спец. „Музика“.
6.

Христо Стоянов Минчев - 30ч. в упр. по дисциплината „Спец.

предмет (бас китара и контрабас)“ с III к. ДПИИ;
Катедра Естетическо възпитание
ЗА

СПЕЦИАЛНОСТ

„ПЕДАГОГИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

НА

ОБУЧЕНИЕТО

ПО

1.

Д-р Русен Георгиев

Дойков - 105 ч в упр. по дисциплините

„Скулптура“ с II к, III сем и III к., V сем., спец. ПОИИ;
2.

Доц. д-р Зора Георгиева Янакиева - - допълнително взети часове от

втори семестър на учебната 2015/2016 г. - 20ч. упр. за научно ръководство
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”
1. д-р Таня Жоакимсман - 210 часа , “Основи на сценичното движение” с
I, II и III курс;
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад - самооценка за
изпълнение на препоръките от НАОА на професионално направление
8.4.Театрално и филмово изкуство, ОКС бакалавър, спец. „Актьорство за
драматичен театър“.
ФС РЕШИ: На основание на горните обстоятелства и в съответствие
с чл. 72, ал. 1. на ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да утвърди избора на
Факултетния съвет и да назначи доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова на
академичната длъжност ‘професор’ към катедра „Начална училищна
педагогика“ на Педагогическия факултет.
ФС РЕШИ: Одобрява допълване списъка на хоноруваните
преподаватели за учебната 2016/2017 г. и еднократни промени в учебните
планове за І (зимен) семестър, както следва:
А. Хонорувани преподаватели
1. Проф. д.п.н. Румен Стаматов – БЧПЗ – Психическото развитие в
жизнения цикъл (БЧПЗ - 30 ч. лекции)
2. докт. Елена Витанова вместо Калина Кехайова НУПЧЕ, ІІ к.:
Дидактика – 15 ч.упр.; Теория на възпитанието – 15 ч.упр.; ІІ к., БЕАЕ,
БЕИКМ, ІІІ к., ИТМОМ - Педагогика – 20 ч.упр.; Общо 50 часа упр.
Б. Еднократна промяна в учебния план на специалност НУПЧЕ за І
(зимен семестър на учебната 2016/2017 г.:
1. Дисциплината Детска литература на чуждия език (15/15, нов
уч.план) НУПЧЕ, ІІ к. да се се премести от ІV в ІІІ сем., за да се провежда в

поток с НУПЧЕ, ІV к.: Англоезична детска литература (30/15 стар
уч.план).
ФС РЕШИ: Предлага на АС да

признае дипломата за висше

образование на Йорданка Стойнова Даниелс, завършила Отворен
университет - Великобритания, ОКС „бакалавър”, придобита през 2015 г.
Признава

се

ОКС

„бакалавър“,

професионално

направление

3.2.

„Психология“, специалност Психология.
ФС РЕШИ: Одобрява в издателския план на университета да бъдат
включени следните заглавия :
„ОСНОВИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО“, автор Бисер
Дамянов – учебник за НУПЧЕ, ПУП, ПНУП, НУП – 1-во срок 30 март
2017 г.
„ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ 1 ЧАСТ, автор Бисер Дамянов ПОИ и
Графичен дизайн 30 март 2017
ФС РЕШИ: Одобрява за директор на докторантското училище за следващ
4-годишен мандат доц.д-р Албена Александрова Овчарова и Експертен
консултативен съвет в състав доц.д-р Кирилка Тагарева, доц.д-р
Владимира Ангелова и доц.д-р Даниела Маркова.
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