ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 10/09. 07. 2015 г.
1. ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния отчет за работа на Натали Нахи Едер,

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 (вкл. Методика на лечебната физкултура)
към катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” за
периода 20.06.2014 г. до 20.06.2015 г. Катедреният съвет дава много добра
оценка за извършената работа.
2. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните промени в учебните
планове на специалностите „Педагогика”, „Социална педагогика” и
„Специална педагогика”, които да влязат в сила от учебната 2015-2016 г. за
всички курсове:
 В специалност „Педагогика” :
В І семестър – променя се наименованието на дисциплината Анатомия и
физиология на висшата нервна дейност на Анатомия и физиология на човека,
хорариумът от 30+0+0 се променя на 45+0+0, кредититите от 3 се променят на 4,
самоподготовката от 60 часа се променя на 75 часа, формата на изпит се запазва.
Променят се кредитите от 6 на 5 и самоподготовка от 150 часа на 120 часа на
дисциплината Обща психология, хорариумът и формата на изпит се запазват.
В ІV сем. отпада дисциплината „Екология І част”.
На нейно място се въвежда дисциплината Гражданско образование, която от
избираема става задължителна с хорариум 30 +0+0, кредити – 4, самоподготовка
– 90 ч, форма на изпит – текуща оценка.
В VІІ семестър отпада дисциплината „Екология ІІ част”. На нейно място се
въвеждат ИД-трета част, с хорариум 30+0+0, кредити – 4, самоподготовка – 90 ч.,
форма на изпит – текуща оценка, както следва:
1.Семейна педагогика
2. Педагогическа конфликтология
3. Интеркултурно образование.
Променят се кредитите от 6 на 5 и самостоятелната подготовка от 105 на 75 на
дисциплината Методика на обучението по математика в началното училище,
хорариумът и формата на изпит се запазват.
 В специалност „Социална педагогика”:
В І семестър – променя се наименованието на дисциплината Анатомия и
физиология на Анатомия и физиология на човека, хорариумът от 30+0+15
става 45+0+0, кредитити 4, самоподготовка – 75 часа, формата на изпит се запазва.
В VІ семестър се променя хорариумът на дисциплината Гражданско образование
от 30+15+0 на 30+0+0, кредитите остават 4, а самоподготовката се променя от 75 ч.
на 90 ч, формата на изпит се запазва.
В VІІ семестър отпада дисциплината „Социална екология”. Променят се
кредитите и часовете за самоподготовка на дисциплините, както следва:
Управление на социално-педагогическите заведения, самоподготовка се променя от
45 часа на 105 часа, а кредитите от 3 на 5; Факултатив ІІ цикъл, самоподготовката
се променя от 30 часа на 60 часа, а кредитите от 2 на 3.
Хорариумът и формата на изпит на всички учебни дисциплини се запазват.

 В специалност „Специална педагогика”:
В І семестър – променя се хорариумът на дисциплината„Анатомия и физиология
на човека” от 45+15+0 на 45+0+0 , кредитити 4, самоподготовка – 75 часа,
формата на изпит се запазва.
Отпада дисциплината „Основи на генетиката”. Променят се кредитите и
часовете за самоподготовка на дисциплините: Съвременен български език –
самоподготовката се променя от 45 на 75, а кредите от 3 на 4; Детска литература самоподготовката се променя от 45 на 75, а кредите от 3 на 4; Предучилищна
педагогика – самоподготовката се променя от 60 на 90, а кредитите от 4 на 5.
Хорариумът и формата на изпит на всички учебни дисциплини се запазват.
В ІІІ семестър на мястото на дисциплината Неврология да бъде въведена
дисциплината Интегрирано и приобщаващо образование, като се запазват
хорариумът, кредитите,часовете за самоподготовка и формата на изпит.
В ІV семестър на мястото на факултативната дисциплина Екология и
биоразнообразие да бъде въведена дисциплината Соционика като се запазват
хорариума, кредитите, часовете за самоподготовка и формата на изпит.
Лекционният курс по дисциплината „Анатомия и физиология на човека” за трите
специалности Педагогика, Социална педагогика и Специална педагогика да
бъде проведен в поток.
Лекционният курс по дисциплината Гражданско образование да бъде проведен в
поток за специалностите Педагогика и Социална педагогика.
3. ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от ГАЛИНА

ГЕОРГИЕВА ПОЛИТОВА – докторант на самостоятелна подготовка към
катедра “Психология” по: област на висше образование 3 . Социални,
стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология;
докторска програма Педагогическа и възрастова психология с тема на
дисертационния труд: “Мотиви на просоциалното поведение в периода на
зрелостта ”, научен ръководител: проф. дпн Румен Стаматов за периода от
11.02.2015 г. до 09.07.2015 г., дава много добра оценка и отчислява с право
на защита, считано от 09.07.2015 г.
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