
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  №  2/18.11.2014 г. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да назначи по член 111 от КТ проф.дпн 

Нели Илиева Бояджиева и проф.д-р Георги Иванов Шопов на втори основен 

трудов договор на ½ щат без допълнително възнаграждение за научна степен. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2014/2015 г. следните лица: 

Катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

- Д-р Весела Стоянова Казашка – 100 ч.упр. по дисциплините 

„Интеграция на деца със СОП с 2 курс специалност ПНУП з.о. и 

„Основи на педагогиката за лица с умствена изостаналост и 

„Методика на емпиричните педагогически изследвания“ с 3 к., 

специалност Специална педагогика. 

Катедра „ТМФВ и спорт“ 

- Мартин Манчев Бонев – 150 ч.упр. ОФП 

- Живка Огнянова Атанасова – 150 ч.упр. ОФП 

- Проф.дбн Мима Иванова Николова – 150 ч. упр. Анатомия 

- Радка Миткова Пеева – 30 ч.упр. Социология 

ФС РЕШИ: Във връзка с препоръка на НАОА от 20.02.2013 г. в срок до 

месец юли 2013 г. „Да се обособи катедра „Социални дейности“ поради 

нарасналия интерес към специалността и тенденцията за увеличаване броя 

на студентите“: 

1. Създаване на катедра „Социални дейности“ към Педагогическия 

факултет. 

2. Преименуване на катедра „Психология и социални дейности“ в 

катедра „Психология“. 

3. Възлага на проф.дпн Румен Стаматов, проф.дпсн Веселин Василев и 

проф.дпн Пламен Радев да изготвят споразумение между катедри 



„Педагогика и управление на образованието“, катедра „Психология“ 

и катедра „Социални дейности“ за концепцията и философията на 

учебните планове, разпределение на часовете, образователната 

политика и научно-изследователската дейност. 

Деканското ръководство възлага на д-р Юрий Янакиев да организира 

Кръгла маса по отношение на философията на развитие на професионално 

направление Социални дейности, която да се проведе на 26.11.2014 г. от 11.00 ч. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри доклад-самооценка за програмна 

акредитация на докторски програми в Педагогически факултет, както 

следва: 

- Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма Методика на обучението по изобразително изкуство по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението ... 

- Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма Методика на обучението по бит и технологии  по: област 

на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението ... 

- Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма Методика на обучението по музика по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението ... 

- Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма Методика на обучението по български език и литература 

по: област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението ... 

- Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка /вкл. Методика на лечебната физкултура/ по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението ... 



 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в Педагогически 

факултет  за учебната 2015/2016 година, както следва: 

№ 

п

о 

ре

д 

Катедра  

Шифър 

Област на висше образование, 

професионално направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна  

степен  “доктор” 

 Редовно Задочно 

 1  2 3 4 5 

І.  1. Педагогически науки   

  1.1.  Теория и управление на образованието   

1 Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Управление на образованието 1 1 

  1.2. Педагогика    

1.  Педагогика и 

управление на 

образованието 

 История на педагогиката и българското 

образование 

1 1 

2. П Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Специална педагогика 1 1 

3.  Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Теория на възпитанието и дидактика - 1 

4.  Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Теория на възпитанието и дидактика 

/Социална педагогика/ 

1 - 

5 Предучилищна 

педагогика 

 Теория на възпитанието и дидактика 

/предучилищна педагогика/ 

2 1 

6 Предучилищна 

педагогика 

 Теория на възпитанието и дидактика 

/Педагогически технологии в играта/ 

1 - 

 Предучилищна 

педагогика 

 Теория на възпитанието и дидактика /Семейна 

педагогика/ 

1 - 

   1.3. Педагогика по обучението по...   

1 Естетическо 

възпитание 

 Методика на обучението по изобразително 

изкуство 

2 - 

2 Естетическо 

възпитание 

 Методика на обучението по бит и технологии 1 1 

3 Музика  Методика на обучението по музика 1 1 

  3 Социални, стопански и правни науки   

  3.2. Психология   

1 Психология и 

социални 

дейности 

 Специална психология 1 - 

2 Психология и 

социални 

дейности 

 Педагогическа и възрастова психология 2 - 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебен план за специализация 

„Музика“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., 



професионална квалификация Учител по музика, форма на обучение 

редовно, срок на обучение 2 семестъра, 1 година, със семестриална такса 500 

лв. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ас да одобри следните промени в учебния 

план на магистърска програма „Начална училищна педагогика и чужд 

език“, задочно обучение: 

1. В избираеми дисциплини III част: Дисциплината „Биогеография“ 

с хорариум 0+0+20, извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма на 

изпитване - текуща оценка да бъде заменена с дисциплината „Проектно-

базираният подход в часа по чужд език“, като запазва хорариума, 

извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпитване. 

2. Във Факултативи III част: Дисциплината „Обучение на ученици с 

поведенчески и емоционални трудности“ с хорариум 20+0+0, извънаудиторна 

заетост 100, кредити 4, форма на изпитване - изпит да бъде заменена с 

дисциплината  „Оценяването в часа по чужд език“, като запазва хорариума, 

извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпитване. 

3. Дисциплината „Интеркултурно образование“ с хорариум 20+0+0, 

извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма на изпитване – изпит от II 

семестър /Факултатив  II част/ отива в  III семестър /Факултатив  III част/, а 

дисциплината „Педагогическа диагностика с количествени методи“ с 

хорариум 20+0+0, извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма на 

изпитване – изпит от  III семестър /Факултатив  III част/  отива във II 

семестър /Факултатив  II част/. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри еднократна промяна в учебния 

план на специалност Педагогика на обучението по бит и технологии 3 курс 

р.о. за учебната 2014/2015 г. – дисциплината Основи на икономиката да бъде 

преместена от 5 в 6 семестър. 

ФС РЕШИ: Одобрява за членове на Обществения съвет към 

Педагогически факултет следните лица: 

1. Ваня Кастрева-Монова – Заместник-министър на МОН 

2. Вася Ликова-Арсенова – Началник отдел в ЦРЧР 



3. Елеонора Лилова – Директор на 2 СОУ „Академик Емилиян 

Станев“ 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да признае дипломите /след признаване 

от НАЦИД/ на следните лица: 

1. Флорентине Паудел, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище, 

Виена ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2009 г. 

2. Вероника Богеншпергер, гражданство Австрия, Висше църковно 

педагогическо училище – Виена /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по 

педагогика”, придобита през 2011 г. 

3. Корнелия Шютт, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище 

Кернтен, Висше училище „Виктор Франкъл” /Австрия/, ОКС „професионален 

бакалавър по педагогика (Учителска професия за специалните училища)”, 

придобита през 2014 г. 

4. Анна Мария Гартнер, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – 

гр. Грац /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита 

през 2013 г. 

5. Биргит Пфачбахер, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище 

Кертнен, Висше училище „Виктор Франкъл” /Австрия/ , ОКС „професионален 

бакалавър по педагогика”, придобита през 2013 г. 

6. Даниела Сцаутер, гражданство Австрия, Висше църковно педагогическо 

училище – Виена /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, 

придобита през 2011 г. 

7. Ирис Андроник, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. 

Грац /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита 

през 2013 г. 

8. Габриеле Комар, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. 

Клагенфурт /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, 

придобита през 2011 г. 

9. Улрике Зайрлеенер, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – 

гр. Залцбург /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, 

придобита през 2009 г. 



10. Карин Ронахер, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. 

Карнтерн /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, 

придобита през 2011 г. 

11. Астрид Мария Пец, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – 

гр. Грац /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита 

през 2014 г. 

12. Томас Керн, гражданство Австрия,  Задочен университет Хаген, Австрия, 

ОКС „професионален бакалавър по педагогика“, придобита през 2008г.  

13. Зафириа Стафила, гражданство Гърция, университет Тисайд /Гърция/, ОКС 

„бакалавър по психология”, придобита през 2012 г. 

14. Дария Владимировна Гонуша, гражданство Русия, МГППУ – Москва 

/Русия/, ОКС „бакалавър по психология”, придобита през 2013 г. 

15. Милена Кирилова Иванова Леблан, гражданство България, университет 

Лион 2/Франция/, ОКС „магистър по психология”, придобита през 2006 г. 

 

 

ФС РЕШИ: Одобрява факултетни комисии за признаване на дипломи 

на чуждестранни студенти в състав: 

Постоянна комисия  

 Председател – проф.д-р Галин Цоков 

 Членове: 1. проф.дпн Пламен Радев 

2. проф.дпсн Веселин Василев 

3. проф. дпн  Валентина Маргаритова 

4. проф.дпн Дора Левтерова 

И комисия за мобилност  за направление Педагогика на обучението 

по... се добавят членовете: 

1. доц.д-р Румяна Танкова 

2. доц.д-р Таня Бурдева 

3. проф.д-р Бисер Дамянов 

4. доц.д-р Владимира Ангелова 

 



ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2014/2015 г. във филиал на ПУ гр. Кърджали следните лица: 

- Доц.д-р Албена Александрова Овчарова – 15 часа лекции по 

дисциплината Методика на възпитателната работа със студенти от 

специалност ПУПЧЕ 3 курс; 

- Доц.д-р Софка Райчева Каракехайова – 30 часа лекции по 

дисциплината Педагогика на взаимодействието дете-околна среда 

със студенти от специалност ПУПЧЕ 3 курс; 

- Гл.ас.д-р Нона Димитрова Глушкова – 30 часа лекции по 

дисциплината Управление на детското заведение със студенти от 

специалност ПУПЧЕ 4 курс. 

Деканът на ПФ обяви следващ ФС 16.12.2014 г. Катедрените съвети да се 

проведат последната седмица на ноември. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н :/п/ 

/С.Спасова/      /доц.дпн Р.Танкова/ 

 

 


