ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 11/21.06.2016 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за гост - преподаватели по
чл.68, ал.1, т.2 - за извършване на определена работа за учебната 2016/2017
година в специалност Актьорство за драматичен театър следните лица:
Доц. Иван Лилов Налбантов – 360 ч. в упр.
Доц. Веселин Стефанов Ранков - 360 ч. в упр.
Доц. д-р Александър Любенов Илиев - 360ч. в упр.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри гост-преподаватели към
катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”

за

учебната 2016/17 г. следните преподаватели:
1.

Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова – ½ щат

2.

Проф. д.п.н. Лъчезар Василев Димитров – ½ щат

ФС РЕШИ: Одобрява

допълнителни часове на следните

хонорувани преподаватели за ІI семестър на учебната 2015/2016 г.
към катедра „Музика”:
1.

Мария Георгиева Калоферова – 20ч. упр по

дисциплината

МОМ в СОУ, спец. „Музика“, IIIк.
към катедра „Естетическо възпитание”:
1.

Панайот Минчев Панайотов – 15 ч в упр. по дисциплините

„Перспектива“ с II к., III сем., спец. ПОИИ, „Декоративни изкуства“ с III
к., V сем., ПОИИ, МОИИ с III к., V сем., НУПЧЕ, хоспетиране;
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за първи
семестър на учебната 2016/2017 година следните лица:
Катедра „Начална училищна педагогика“

.

Проф. д-р Янка Русева Тоцева

- 40 ч. упр. по дисц.

Педагогическа
реторика и общуване в клас – спец. „Начална училищна педагогика“.
Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 350 ч. упр. по

2.

дисциплините Математика І част - спец. „Предучилищна и начална
училищна педагогика”

– з.о. ; Формална логика – спец. „Педагогика“

и Логика – спец. „Психология“ – з.о.
Иванка Георгиева Огнянова – 100 ч. упр. по дисц. Методика на

3.
обучението

по човекът, природата и обществото в началния етап на

СОУ.
Искра Павлова Ангелова – 100 часа упр. по дисц. Методика на

4.

обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на
СОУ – спец. „Начална училищна педагогика и чужд език”.
Илия Иванов Пашков – 150 ч. упр. по дисциплината Методика

5.
на

обучението по чужд език (английски език) – спец. „Предучилищна
педагогика и чужд език”.
Катедра „Предучилищна педагогика“
1. Десислава Йорданова Цолевска - по практически английски език
120 ч. упр.
2. Иванка Филипова Манчева - по практически англ. език 300 ч. упр.
3. Живка Георгиева Карапалева - по практ. английски език 300

ч.

упр.
4. Стефка Йосифова Бойкина – по практ. английски език
5. Биляна Младенова Калоферова -

180 ч. упр.

по дисц. ПВДОС - в спец.

ПУПЧЕ 150 ч. упр.
6. Катерина Андонова Георгиева 60 ч. упр.

по дисц. ПУП в ПНУП р.о.

7. Пламена Петрова Гълъбова – по дисц. ПТИ в ПУПЧЕ, ПНУП р.о.
30 ч .упр.
8. Соня Борисова Серафимова – по дисц. ПТИ в ПУПЧЕ, ПНУП р.о.
30 ч. упр.
9. Невена Илиева Генова – по дисц. МОБЕДГ в ПНУП р.об и ПУПЧЕ
200 ч. упр.
катедра «Социални дейности»
1.

Проф. дпн Албена Дякова Чавдарова - 100 часа в упражнения

по дисциплината История на социалната работа в специалност “Социални
дейности”
2.

Д-р Петко Иванов Минев -

150 часа в упражнения по

дисциплините Законодателна защита на хора в неравностойно положение и
Трудово право в специалност “Социални дейности”
3.

Д-р Стойка Христова Калчева - 100 часа в упражнения по

дисциплината Национална и европейска политика спрямо бежанците в
специалност “Социални дейности”
4.

Ас. Златка Петрова Касандрова- 150 часа в упражнения по

дисциплините Основи на социалната работа, Педагогика на социалната
работа, Текуща практика в социални институции в специалност “Социални
дейности”
5.

Недка Атанасова Василева – Петрова - 100 часа в упражнения

по дисциплините Методи на социалната работа в III и IV семестър в
специалност “Социални дейности”
Катедра ТМФВ и спорт
1.

проф. дпн Димитър Танев Кайков – 200 часа – психология – 10

2.

проф. д-р Йонко Тодоров Йонов – 100 часа – лека атлетика

3.

Георги Стойков Сивов – 200 часа – хандбал

4.

Гена Енчева Андонова – 150 часа – биомеханика – 10 лв.

лв.

5.

проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – 200 часа – биохимия – 10

6.

проф. д-р Росица Стефанова Църова – 100 часа – баскетбол

7.

доц. д-р Любомир Борисов Спасов – 200 часа – кинезитерапия

8.

Донка Жекова Киркова – 150 часа – спортен масаж

9.

проф. д-р Василий Щерев Ишев – 100 часа – спортна медицина

лв.

и хигиена – 10 лв.
10.

проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – 100 ч. – гимнастика

11.

проф. дбн Мима Иванова Николова – 250 часа – анатомия

12.

Антон Димитров Христозов – 150 часа – ТАО

13.

Живка Огнянова Атанасова – 200 часа – ОФП

14.

Мартин Манчев Бонев – 200 часа - ОФП

катедра „Музика”
1.

Владимир Симеонов Величков – 105 часа в упр. по

дисциплините „Спец. предмет (кавал)“ с II к., IIIк., спец. Музика, ИД 2
част „Български фолклорни традиции“.
2.

Пенчо Димитров Пенчев - 30 часа в упр. по дисциплините

«спец. предмет (ударни инструменти)» с IV к. ДПИИ.
3.

Ганка Георгиева Георгиева - 30 часа в упр. по ИД «спец.

предмет инструмент / пеене (класическо пеене)», с III к., ПОМ.
4.

Георги Иванов Найденов - 225 часа в упр. по дисциплините

„Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с II к, IIІ к., IVк. спец.
Музика; ИД III ч. „Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с IIк, IІI
к., ПОМ, ИД „Музикални ансамбли“ Vч, IIIк. спец. Музика, „Спец.
предмет инструмент / пеене (гайда)”, IIк., спец. „Музика“, „Технологични
модели на преподаването по музикален инструмент / пеене (гъдулка), с
IVк., спец. „Музика“.
5.

Апостол Алексиев Маронов - 30 часа в упр. по дисциплините

ИД 3 част„Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с IІI к., спец.

ПОМ, „Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с III к., спец.
„Музика“.
6.

Иван Димитров Енев - 240 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (ударни инструменти)” с II к., III к. и IVк,
спец. ДПИИ, IV к, „Музика“, „Технологични модели на преподаването по
инструмент/пеене (ударни)“, IVk., спец. ДПИИ.
7.

Станка Иванова Даутовска - 405 часа в упр. по ИД «Спец.

предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с IIк. и III к., ПОМ, «Спец.
предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с II к. и III к.,IVк., спец.
Музика, ФД 1 част „Дирижиране на народен хор“ с III к., спец. Музика,
ИД 1 част „Пеене в народен хор“ Iч. с I к., спец. Музика, ИД III част
„Пеене в народен хор“ III ч. с II к., спец. Музика. “Технологични модели на
преподаването по инструмент/пеене (народно пеене), IVк. „Музика“
8.

Петър

Александров

Джурков

–

195

часа

в

упр.

по

дисциплините «спец. предмет инструмент / пеене (пиано)» с IIк., спец.
ДПИИ, «Аранжиране за джаз и поп формации» с III к. ДПИИ, «Музикални
формации II част» с III к. ДПИИ, «Музикални формации IV част» с IVк.
ДПИИ, “Теория на джаза“, VIк. спец. ДПИИ, “Електронни клавишни
инструменти“, IIIчаст, IIк., спец. ДПИИ
9.

Пенчо Димитров Пенчев – 30 часа в упр. по дисциплините ИД

«спец. предмет инструмент / пеене (тромпет)» с IIIк. ДПИИ
10.

Христо Стоянов Минчев - 60ч. в упр. по дисциплината „Спец.

предмет (бас китара и контрабас)“ с II к. ДПИИ;
11.

Доц. д-р Тодорка Христова Кушева - 150ч. в упр. по

дисциплината „Музикални дейности в ДГ“, спец. ПНУП

З.О., IIIк и

ПНУП, Р.О., IIIк., Ръководство на докторант
12.

Катерина Дафкова Николова - 50ч. упр., по дисциплините

„ММД в ДГ“ (хоспитиране) и „Музикално изпълнителско изкуство“, спец.
ПНУП, III к.,Р.О. и АДТ II к.

13.

Анелия Асенова Сталева - 30ч. упр. по дисциплината „Спец.

предмет (цигулка)“ ИД, спец. ПОМ, с I к.
14.

Мария Георгиева Калоферова – 160ч. упр по дисциплината

„Музикални дейности в ДГ“, ПНУП, IIIк.,З.О., текуща практика със спец.
„Музика“ и ПОМ, IVк.
15.

Проф. Пенчо Цветанов Стоянов - 30ч. упр., ръководство на

докторант
катедра „Естетическо възпитание”:
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
1.

Доц. д-р Галина Георгиева Лардева – 120 ч. в упр. по

дисциплините „История на световното изобразително изкуство

и

архитектура I част“ с I к, I сем, спец. ПОИИ; „История на световното
изобразително изкуство и архитектура III част“ с II к, III сем, спец. ПОИИ;
2.

Доц. Владимир Генадиев Иванов - 105 ч в упр. по

дисциплините „Графика“ с II к, III сем и III к., V сем., спец. ПОИИ;
3.

Доц. д-р Свилен Цветков Костадинов – 105 ч в упр. по

дисциплините „Скулптура“ с II к, III сем и III к., V сем., спец. ПОИИ;
4.

Д-р Владимир Димитров Димитров – 60 ч. в упр. по

дисциплината „История на българското изобразително изкуство и
архитектура„ с III к., V сем., спец. ПОИИ;
5.

Панайот Минчев Панайотов – 150 ч в упр. по дисциплините

„Перспектива“ с II к., III сем., спец. ПОИИ, „Декоративни изкуства“ с III
к., V сем., ПОИИ, МОИИ с III к., V сем., НУПЧЕ, хоспетиране;
6.

Владимир Пенков Паскалев – 75ч в упр. по дисциплините

„Живопис“ с II к., III сем., спец ПОИИ;
7.

Мирена Иванова Васева - 100 ч в упр. по дисциплините

„Живопис“ с I к. I сем. спец. ПОИИ, ОИИ с НУП ЧЕ Iк, I сем.;

8.

Боян Людмилов Блажев – 45 ч в упр. по дисциплините

„Живопис“ с Iк. Iсем. спец. ПОИИ, МОИИ в НЕ на СОУ с III к. V сем.;
9.

Найден Младенов Младенов – 100 ч в упр. по дисциплините

„МОИИ в НЕ на СОУ“ хоспетиране с III к., спец. ПОИИ, „МОИИ“ с III к.,
НУП ЧЕ;
10.

Николай Христов Томов – 45 ч в упр. по дисциплината

„Рисуване“ с I к, I сем., спец ПОИИ;
11.

Надежда Недялкова Ангелова - 75 ч. в упр. по дисциплината

„Рекламен дизайн“ с IV к. VII сем., спец. ПОИИ.
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИТ
И ТЕХНОЛОГИИ”
1.

Доц. д-р Любен Владимиров Витанов - 60 ч в упр. по

дисциплините “МОБТ в прогимназиален етап на СОУ”, IIIк, V сем.;
2.

Проф. Драгия Трифонов Иванов - 30 ч в упр. по дисциплината

„Обща електротехника с електроника“, IV курс, VII сем.;
3.

Антония Веселинова Имандиева - 30 ч в упр. по дисциплините

„Материалознание“ с I к, I сем., „История на трудовото обучение в
България“, IIк., III сем.
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”
1. Проф. Ваня

Бориславова Лозанова – 180 часа в упр. по

дисциплините История на театъра, История на литературата, История на
киното, I, II И III к.
2. Петър Божидаров Влайков – 90 часа в упр. по дисциплината
Актьорско майсторство с III курс
3. Доц. д-р Желка Колева Табакова – 60 часа Танци, I к.
4. Ивана Папазова - 280 ч. в упр. по дисциплината Актьорско
майсторство, IIIк.
5. Йосиф Лилянов Герджиков - 60 ч в упр. по дисциплината Вокална
техника,I к.

6. Доц. д-р Петър Георгиев Змийчаров – 60 ч в упр. по дисциплината
Пластични изкуства, I и II курс
7. Стефан Любомиров Попов - 240 ч в упр. по дисциплината
Актьорско майсторство, IV курс
8. Антония Иванова Търпова – 90 часа в упр по дисциплината
Актьорско майсторство, I курс
катедра «Педагогика и управление на образованието:
Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - 110 часа в упражнения

1.

по дисциплината “Теория на възпитанието” с ІІ к. сп. »Педагогика» .
Доц. д-р Петър Райков Петров – 250 часа в упражнения по

2.

дисциплината “Въведение в социалната педагогика” с І к., сп. «Социална
педагогика».; по дисциплината «Методи на социалната работа» с ІV к.,
специалност Социални дейности и ІІІ к. сп. Социална педагогика;
дисциплината «Социална педагогика» с ІІ к. Сп. Социална педагогика.
Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – 110 часа в упражнения

3.

по дисциплината Изследователска педагогика с ІІІ к., сп. Педагогика.
Людмила Ангелова Иванова – 80 часа в упражнения по

4.

дисциплината История на образоването и педагогическите учения с ІІІ к.
сп. Педагогика, дисциплината “История на българското образование” с ІV
к.

сп.

Педагогика,

дисциплината

“История

на

педагогиката

и

бълг.образование” с ІІ к. ПУП и ЧЕ.
5.

Проф. дпн Цветанка Луканова Иванова -110 ч. в упражнения

по дисциплината Основи на логопедията с ІІІ к. спец. Специална
педагогика
6.

Константин Василев Томанов – 70 ч. в упражнения по

дисциплината «Девиантно поведение» с ІІ к. сп. Специална педагогика.
7.

Проф.д-р Катерина Каролева Караджова – 180 часа в

упражнения по дисциплината Методи на емпиричните педагогически
изследвания с ІІІ к. спец. Специална педагогика и по дисциплината

Професионално образование за хора с увреждания с ІV к. сп. Социална
педагогика.
8.

Надя Росенова Танева – 200 ч. в упр. по ПД «Практикум по

социално подпомагане» с ІІІ к. сп. «Социални дейности» и Управление на
социално-педагогическите дейности с 4 к., спец. Социална педагогика.
9.

Лиляна Иванова Чобанова – 280 ч. в упр. по дисциплината

«Основи на логопедията»

с ІІІ к., сп. Специална педагогика и по

дисциплината «Интеграция на лица със СОП» с ІІ к., сп. Социална
педагогика и Тренинг за комуникативни умения с 4 к. спец. Социална
педагогика и „Интеграция на лица със СОП, 2 к. ПНУП, р.о. и Интегпация
на деца и ученици със СОП“, 2 курс, спец.НУПЧЕ, р.о.
10.

Магдалена Ванева Хаджиева – 60 ч в упр. по дисциплината

«Основи на педагогиката за лица с умствена изостаналост» с ІІІ к., спец.
Специална педагогика
11.

Христина Христова Григорова - 120 ч. в упр. по дисциплините

«Социална педагогика» с ІІ к. и «Методи на социалната работа», с III к.
специалност Социална педагогика .
Катедра Психология
1.

Проф.д-р Румяна Божинова Манова – 100 часа в упражнения

по дисциплина Психология на личността в специалност

Социални

дейности
2.

Проф. дпсн Наталия Христова Александрова – 130 часа в

упражнения по дисциплина Психология на обучението в специалност
Специална педагогика
3.

Проф.д-р Енчо Недялков Герганов – 150 часа в упражнения по

дисциплина психолингвистика в специалност Психология – редовно и
задочно
4.

Проф.дпсн Павел Ангелов Александров – 400 часа в

упражнения по дисциплина Въведение в психологията , История на

психологията, Увод в диференциалната психология лекции и упражнения в
специалност Психология
5.

Проф. д-р Милка Данева Василева – 200 часа в упражнения по

дисциплина Методика на преподаването по психология р.о и з.о
6.

Проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова – 250 часа в

упражнения по дисциплина Експериментална психология в специалност
Психология – редовно и задочно обучение
7.

Доц д-р Емилия Борисова Алексиева - 130 часа в упражнения

по дисциплина Основи на клиничната психология в специалност
Психология задочно и редовно
8.

Д-р Валентин Асенов Чаушев – 80 часа в упражнения по

дисциплина Експериментална психология в специалност Психология,
9.

Д-р Диляна Светославова Ангелова - 150 часа в упражнения по

дисциплина Когнитивна психология

редовно и задочно в специалност

Психология, Обща психология в специалност «Социална педагогика»
10.

Биляна Валериева Гинина - 160 часа в упражнения по

дисциплина Психология на развитието ІІ част в специалност Психология
р.о и з.о, Психология на развитието в специалност „Предучилищна
педагогика с чужд език” и „Предучилищна педагогика”, редовно обучение,
I и II курс, Емоционално привързване ИД ІІІ част в специалност Социални
дейности.
11.

Венелина Стоева Стоева - 150 часа в упражнения по

дисциплина Обща психология
ФС

РЕШИ:

Да

бъде

открита

процедура

за

защита

на

дисертационния труд на тема: „Поведенчески и образователни аспекти на
диференциалната диагноза между дефицит на вниманието/хиперактивност
и дислексия“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор”
на Албена Володева Игнатова - докторант на самостоятелна подготовка по
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,

професионално
Специална

направление

психология

в

3.2.
катедра

Психология,
„Педагогика

докторска
и

програма

управление

на

образованието” с научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова.
ФС РЕШИ:

Във връзка с

откритата процедура за защита на

дисертационния труд на тема „Поведенчески и образователни аспекти на
диференциалната диагноза между дефицит на вниманието/хиперактивност
и дислексия“ за придобиване на образователната и научна степен ‘доктор’
по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално

направление

3.2.

Психология,

докторска

програма

Специална психология от Албена Володева Игнатова – докторант към
катедра с научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова, доклад
от доц.дпн Румяна Танкова декан на Педагогически факултет и в
съответствие на чл.4 от ЗРАСРБ, чл.2(8), чл.30(3) ППЗРАСРБ и чл. 37(2)
ПРАСПУВъв връзка с провеждане на откритото заседание за защита на
дисертационния труд предлагам на Ректора да одобри научно жури в
състав:
Външни членове
1.

Проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова - Софийски университет

„Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология
(Медицинска психология (клинична психология).
2.

Доц. д.пс.н. Нели Цветанова Василева – Софийски университет

„Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология
(Специална психология).
3.

Проф.д-р Цанка Златева Попзлатева – Софийски университет

„Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 3. Социални,

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология
(Специална психология)
Вътрешни членове:
Проф.

1.

дпн

Дора

Стоилова

Левтерова

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,

Гаджалова

-

–

по област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология, научна (Специална психология) и по област
на

висше

образование

1.

Педагогически

науки;

професионално

направление 1.2.Педагогика (Специална педагогика).
2.

Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова - Пловдивски университет

“ПаисийХилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически
науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Специална

педагогика).
Резервни членове:
1. Доц. д-р Радка Иванова Масалджиева – Медицински университетПловдив, по област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Медицинска
психология) - външен
2.

Доц.

д-р

Кирилка

Симеонова

Тагарева

–

Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (Педагогическа и възрастова психология)- вътрешен.
Откритото заседание за защита на дисертационния труд да се
проведе на 14.10.2016 г. от 11.30

ч. в Нова сграда на Университета

(заседателна зала).
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на
дисертационния труд на тема: “ Приложение на хемоенцефалографски
неврофийдбек при деца с разстройства от аутистичния спектър”, за
придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Митко

Димитров Шошев

– задочен докторант към катедра “Психология” по:

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

направление

3.2.

Психология,

докторска

програма

Специална психология с научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова
Левтерова.
ФС РЕШИ: Във връзка със защитата на дисертационния труд на
тема: “ Приложение на хемоенцефалографски неврофийдбек при деца с
разстройства от аутистичния спектър”, за придобиване на образователна и
научна степен „доктор” от Митко Димитров Шошев – задочен докторант
към катедра “Психология” по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
докторска програма Специална психология с научен ръководител проф.
дпн Дора Стоилова Левтерова, предлагаме на Ректора да одобри следният
състав на научно жури:
1.

Проф.дпн Румен Иванов Стаматов – Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Педагогическа и възрастова психология.
2.

Проф.

дпн

Дора

Стоилова

Левтерова

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,

-

Гаджалова

–

по: област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология, научна специалност Специална психология и
по: област на висше облазование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).
3. Проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова –

СУ "Св. Климент

Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Медицинска психология (клинична психология).

4. Доц. д.пс.н. Нели Цветанова Василева – – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Специална психология.
5. Проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Специална психология.
Резервни членове:
1.

Доц.

д-р

Кирилка

Симеонова

Тагарева

–

Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология вътрешен.
2.Доц. д-р Радка Иванова Масалджиева – Медицински университет
гр. Пловдив, по: област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна
специалност Медицинска психология - външен.
Откритото заседание за

защита на дисертационния труд да се

проведе на 14.10.2016 година от 13.00 часа в нова сграда на Университета
(заседателна зала).
ФС

РЕШИ:

Да

бъде

открита

процедура

за

защита

на

дисертационния труд на тема: „Динамика на интеракциите в семейство на
дете от аутистичния спектър“, за придобиване на образователна и научна
степен „доктор” от Стефан Любомиров Августинов – редовен докторант
към катедра “Психология” по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
докторска програма Специална психология с научен ръководител проф.
дпн Дора Стоилова Левтерова.

ФС РЕШИ: Във връзка със защитата на дисертационния труд на
тема: „Динамика на интеракциите в семейство на дете от аутистичния
спектър“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от
Стефан Любомиров Августинов – редовен докторант към катедра
“Психология” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска
програма Специална психология с научен ръководител проф. дпн Дора
Стоилова Левтерова, предлагаме на ФС на Педагогическия факултет да
одобри следният състав на научно жури:
1.

Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова - Гаджалова – –

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,

по: област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология, научна специалност Специална психология и
по: област на висше облазование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).
2.

Доц.

д-р

Кирилка

Симеонова

Тагарева

–

Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология.
3.

Проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова –

СУ "Св. Климент

Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Медицинска психология (клинична психология).
4. Доц. д.пс.н. Нели Цветанова Василева – – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Специална психология.
5. Проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Специална психология.
Резервни членове:
1. Проф.дпн Румен Иванов Стаматов – Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Педагогическа и възрастова психология - вътрешен.
2.Доц. д-р Радка Иванова Масалджиева – Медицински университет
гр. Пловдив, по: област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна
специалност Медицинска психология- външен.
Откритото заседание за

защита на дисертационния труд да се

проведе на 14.10.2016 година от 14.30 часа в нова сграда на Университета
(заседателна зала).
ФС

РЕШИ:

Да

бъде

открита

процедура

за

защита

на

дисертационния труд на тема: “Разбиране за тайната и лъжата в юношеска
възраст ”, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от
Венелина Стоева Стоева – редовен докторант 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 научен ръководител проф. дпн
Румен Иванов Стаматов.
ФС РЕШИ: Във връзка със защитата на дисертационния труд на
тема: „ “Разбиране за тайната и лъжата в юношеска възраст”, за
придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Венелина
Стоева Стоева –редовен докторант 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 научен ръководител проф. дпн

Румен Иванов Стаматов, предлагаме на ФС на Педагогическия факултет
да одобри следният състав на научно жури:
Проф.дпн Румен Иванов Стаматов – Пловдивски университет

1.

“Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Педагогическа и възрастова психология.
Проф.

2.

дпсн

Веселин

Костов

Василев

–

Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология.
3. Доц. д-р Мария Енчева Мутафова – Югозападен университет
«Неофит Рилски»Благоевград,

по: област на висше образование 3.

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология
4. Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен университет
«Неофит Рилски» - Благоевград,

по: област на висше образование 3.

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност Обща психология.
5. Доц. дпсн Теодора Стойчева Стоева – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
научна специалност Медицинска психология.
Резервни членове:
1.

Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психологиявътрешен.

2. Доц. д-р Ева Боянова Папазова – Институт за изследване на
населението и човека при БАН

гр. София, по: област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология, научна специалност Педагогическа и
възрастова психология - външен.
Откритото заседание за

защита на дисертационния труд да се

проведе на 14.10.2016 година от 12.00 часа в нова сграда на Университета
(заседателна зала).
ФС

РЕШИ:

Одобрява

окончателно

да

бъде

прекратена

докторантурата на Дарина Желкова Георгиева – 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 (Семейна

педагогика) с научен ръководител доц. д-р Елена Стоянова Събева, по
молба на докторанта.
ФС РЕШИ:
ВЛАДИМИР

Одобрява отчет

ДАНЧЕВ

ЙОРДАНОВ

за извършената работа от:
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” за периода от
23.06.2015 г. до 23.06.2016 г., с научен ръководител - Проф. д.п.н. Веселин
Маргаритов, тема на дисертационния труд: “Интегрална кондиционна
подготовка в обучението по Карате-до ” и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ:

Одобрява

отчет

за извършената работа от МАЯ

СПАСОВА СОКОЛОВА– 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” за периода от 23.06.2015 г. до 23.06.2016 г. с
научен ръководител

- Проф. д.п.н. Веселин Маргаритов, тема на

дисертационния труд: „Оптимизиране на педагогическото взаимодействие
в двигателната дейност на 5-7-годишни деца чрез методите на физическото
възпитание“ и много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от СТОЯН
НИКОЛОВ ДИМИТРОВ – 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” за периода от 23.06.2015 г. до 23.06.2016 г. с
научен ръководител
дисертационния

- Проф. д.п.н. Лъчезар Димитров, тема на

труд:

„Усъвършенстване

на

двигателно-

координационните способности на подрастващи футболисти” и

дава

много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Маргарита
Цонкова Бозова –докторант 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” за периода от 23.06.2015 г. до 23.06.2016 г., с научен
ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков, с тема на дисертационния
труд „Управление на взаимодействието училище-семейство в рамките на
образователната организация” и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от

Юлиян

Иванов Петров –докторант 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” за периода от 23.06.2015 г. до 23.06.2016 г., с научен
ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков, тема на дисертационния
труд

„Учителските

синдикати

като

фактор

за

формирането

на

макрополитиките в училищното образование” и дава добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лв. /сто лева/ за
автореферат на Венелина Стоева – редовен докторант към катедра
Психология.
ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лв. /сто лева/ за
автореферат на Стефан Августинов – редовен докторант към катедра
Психология.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следната еднократна промяна
в учебния план на специалност „Начална училищна педагогика и чужд
език”:
-

Дисциплината „Лингвистични особености при усвояване на

чужд език в начална училищна възраст” с хорариум 30+30+0, форма на
контрол изпит, извънаудиторна заетост 90 и кредити 5 от V семестър да
бъде преместена в VІ семестър за учебната 2016/2017 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на
задължителните препоръки на Акредитационния съвет/Постоянната
комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана/

от

предходната процедура и от процедура за следакредитационно
наблюдение и контрол и Доклад – самооценка за програмна
акредитация на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по: област на
висше образование 3 . Социални, стопански и правни науки;
професионално направление 3.2. Психология.

ФС РЕШИ: Одобрява изплащането на пътни разходи на следните
преподаватели:
Катедра НУП
І.

Пазарджик – Пловдив – Пазарджик

1.

Доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова

2.

Гл. ас. д-р Николинка Александрова Атанасова

II.

Първенец – Пловдив – Първенец

1.

Гл. ас. д-р Димитрина Петрова Капитанова

Катедра ПУП

ПАЗАРДЖИК – ПЛОВДИВ – ПАЗАРДЖИК
1. Доц. д-р Камелия Бориславова Галчевa
2. Доц. д-р Елена Стоянова Събева
АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД
1. Доц. д-р Боряна Георгиева Иванова
ПЪРВЕНЕЦ – ПЛОВДИВ – ПЪРВЕНЕЦ
1. Ас. Вили Спасова Янчева
катедра «Социални дейности»

1.

Доц. д-р Людмила Павлова Векова

– София – Пловдив –

София
2.

Проф. д-р Георги Иванов Шопов - София – Пловдив – София

3.

Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – София – Пловдив – София

4.

Доц. д-р Михаил Николов Проданов – Бургас – Пловдив –

Бургас
катедра “Музика”
1. гл. ас. д-р Мария Борисова Кръстанова: Храбрино – Пловдив –
Храбрино

2. гл. ас. д-р Мариана Василева Митева: Асеновград – Пловдив –
Асеновград
3. гл. ас. д-р Илиана Иванова Червенакова: Хисар – Пловдив – Хисар
катедра “ Естетическо възпитание”
1. гл. ас. д-р Георги Тодоров Клинков: Перущица – Пловдив Перущица
катедра «Педагогика и управление на образованието»
от гр. Стара Загора до гр. Пловдив и обратно -

доц. д-р Жана

Атанасова Янкова
катедра Психология
1.

Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – София – Пловдив –

София
2.

Доц д-р Ирена Иванова Левкова - София – Пловдив и обратно

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната
2016/2017 г. във филиал гр.Кърджали следните лица:
Лектор
Проф. д.п.н.
Пл. Радев
Проф. д.пс.н.
В. Василев
Проф. д-р
Марина Иванова
Проф. д-р
Б. Дамянов
Проф. д.п.н.
Д. Левтерова
Гл. ас. д-р
Нона Глушкова
Доц. д.п.н.
Р. Танкова
Гл. ас. д-р

Специалност

Семестър
НУПЧЕ
Дидактика
III
и
ПУПЧЕ
и История на педагогиката IV
НУПЧЕ
и бълг. образованиие
ІІ
ПУПЧЕ и НУПЧЕ Обща психология
І
ПУПЧЕ и НУПЧЕ Психология на развитието ІІ и ІІІ
ПУПЧЕ и НУПЧЕ Психология
на IV
обучението
НУПЧЕ
Методика
на VІ
технологичната култура
ПУПЧЕ
Методика на трудово- VІІ
конструктивната дейност
Основи
на І
НУПЧЕ
изобразителното изкуство
Методика на обучението V
по изобраз.изкуство
ПУПЧЕ и НУПЧЕ Интеграция на ученици ІІІ
със
спец.
образов.
потребности
ПУПЧЕ
Упр.
на
детското VІІ
заведение

Лекции

НУПЧЕ

обуч.по VІ-VІІ

40

обуч.по VІ-VІІ

80

НУПЧЕ

Учебна дисциплина

Методика
на
бълг.език в НУ
Методика
на

60
30
30
30
15
30
30
30
30
30

30

Пенка Димитрова
Доц. д-р
А. Александрова

ПУПЧЕ
НУПЧЕ
ПУПЧЕ

Доц. д-р
Е. Арнаудова

ПУПЧЕ и НУПЧЕ

Доц. д-р
Е. Събева

ПУПЧЕ

Доц. д-р
Г. Иванова
Доц. д-р
Д. Маркова
Доц. д-р
Р. Кожухарова
Доц. д-р
Вл. Ангелова
Доц. д-р
Тодорка Велинова

ПУПЧЕ

Доц. д-р
С. Каракехайова

ПУПЧЕ

ПУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ
ПУПЧЕ

Д-р
Екатерина ПУПЧЕ
Чернева
Гл. ас. д-р
ПУПЧЕ и НУПЧЕ
С. Боева

бълг.език в НУ
Основи на педагогиката
І
Теория на възпитанието
ІІІ
Методика
на V
възпитателната работа

15
30
15

Основи на музикалната
грамотност
Методика на музиката
Предучилищна педагогика
І ч. и ІІ ч.
Семейна педагогика
Педагогически технологии
в играта
Методика
на
изобразителното изкуство
Математика I и II част

І
ІV

15
30

І-ІІ

60

ІІІ
V

30
30

V

15

І

30

Методика на обучението
по математика в НУ
Методика на формиране
на
математически
представи
Педагогика
на
взаимодействието дете околна среда
Методика на овладяване
на българския език в ДГ
Методика на физическото
възпитание

V-VІ

60

V- VІ

30

V-VІ

60

V-VІ

60

ІV

30

ФС РЕШИ: Одобрява за учебната 2016/2017 година следните
избираеми дисциплини и факултативи за филиал Смолян:
І. Избираеми и факултативни дисциплини за специалност „НУПЧЕ“ за
учебната 2016/2017 г.
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ І част

1.

2.
3.

4.
5.

Приложение на компютъра в
обучението на учениците от 15
началното училище
Компютърна грамотност
Междуличностни
взаимоотношения
училищния клас

15

45

2

Т

15

15

45

2

Т

в 15

15

45

2

Т

15

45

2

Т

15

45

2

Т

Учителят като имиджмейкър
15
на училищната организация
Активни
стратегии
в 15

обучението за природата и
човека
Музикални инструменти
15
6.
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ІІ част
Педагогическа казуистика
15
1.
Музикално творчество за деца 15
2.
Обучението по краснопис в
15
3.
началния етап на СОУ
Сравнително образование
15
4.
Интеркултурно образование 15
5.
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ІІІ част
Анатомия,
физиология
и
45
1.
хигиена на детето
Училищна хигиена и здравно
45
2.
образование
Овладяване на математика- та
от ученици със специални 45
3.
образователни потребности
Биогеография
45
4.
Моделирането в обучението по
45
5.
математика
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ІV част
Практическа граматика
15
1.
Практикум по правопис и
15
2.
пунктуация
Овладяване на природните
науки
от
ученици
със
15
3.
специални
образователни
потребности
Изучаване на религия в
15
4.
началния етап на СОУ
Педагогически
анализ
на
учебници по български език и
15
5.
литература за началния етап на
СОУ
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ V част
Увод в началната училищна
45
1.
педагогика
Статистически
методи
в
45
2.
педагогическите изследвания
Технологии за решаване на
конкурсни
задачи
по 45
3.
математика
ФАКУЛТАТИВИ І част
Педагогическа диагностика с
15
1.
количествени методи

15

45

2

Т

15
15

45
45

2
2

Т
Т

15

45

2

Т

15
15

45
45

2
2

Т
Т

30

15

45

3

Т

30

15

45

3

Т

30

15

45

3

Т

30

15

45

3

Т

30

15

45

3

Т

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

75

3

Т

30 15

105

5

И

30 15

105

5

И

30 15

105

5

И

15

75

3

Т

Управление и администрация
15
на училището
Изобразителна дейност на
15
3.
детето
Екологично образование
15
4.
ФАКУЛТАТИВИ ІІ част
Езикознание
15
1.
Овладяване на българския език
от ученици със специални 15
2.
образователни потребности
Образователна технология за
развитие
на
критическо 15
3.
мислене чрез четене и писане
Психоактивни вещества /ПАВ/
15
4. нова
и здраве
ФАКУЛТАТИВИ ІІІ част
Безопасност на движението на
децата от начална училищна 15
1.
възраст
Педагогическо консултиране 15
2.
Овладяване на българския език
15
3.
в условия на билингвизъм
Логическите задачи в началния
15
4.
етап на СОУ
Основни физични знания в
15
5.
началния етап на СОУ
ФАКУЛТАТИВИ ІV част
Литературознание
15
1.
Образователна технология за
интегриране на математически 15
2.
и икономически знания
Технологии на овладяване на
15
3.
знания от логиката
Предприемачеството в полето
15
4. нова
на технологичното обучение
ФАКУЛТАТИВИ V част
Детско
конструктивно
15
1.
творчество
Технология на връзки с
15
2.
обществеността в училище
Интерактивно обучение в
15
3.
началния етап на СОУ
2.

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

45

2

И

15

45

2

И

15

45

2

И

15

45

2

И

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

75

3

Т

15

45

2

И

15

45

2

И

15

45

2

И

15

45

2

И

15

45

2

И

15

45

2

И

15

45

2

И

ФС РЕШИ: Одобрява в издателския план на университета да бъде
включено издаването на учебник „Управленски аспекти на социалната
работа“ на гл. ас. д-р Нона Димитрова Глушкова от издателството на ПУ
„Паисий Хилендарски“, в тираж – 150 бр., поредност на издаване – първо,
срок м. октомври 2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява в издателския

план на издателството на

Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» за 2016 г.да бъдат
включени следните учебни помагала:
1.

«Психология на развитието в ранна възраст. Диагностика» на

доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева в тираж – 200 бр., поредност на
издаване – първо, срок м. октомври 2016 г.
2.

«Емоционално развитие» на доц. д-р Светлана Николова

Сарийска в тираж – 200 бр., поредност на издаване – първо, срок м.
октомври 2016 г.
3. „ Методика на обучението по български език и литература в
началното училище“ – автор доц.дпн Румяна Танкова, учебник 300 бр.,
първо издание, срок 30 юли 2016 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС

да признае дипломи за висше

образование, придобито в чужбина на:
1.
Московски

Елизавета
градски

Андреевна

Емелянова,

психолого-педагогически

гражданство
университет,

Русия,
Москва,

специалност „Психология“, придобита през 2013 г. Признава се ОКС
„бакалавър“, специалност „Психология“.
2.
Московски
„магистър“,

Елизавета
градски

Андреевна

Емелянова,

психолого-педагогически

специалност

университет,

„Психолого-педагогическо

придобита през 2015 г. Признава се
„Училищна психология“.

гражданство

Русия,
Москва,

образование“,

ОКС „магистър“, специалност

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри създаването на Център за
професионално развитие на педагогическите специалисти с директор
проф.д-р Галин Цоков.
ФС РЕШИ: Одобрява темата на научната конференция на
Педагогическия факултет, която се провежда през м.октомвр 2016 г. да е
„Иновации и компетентности в образованието“.

ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/доц.дпн Р.Танкова/

