
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  №  3/12.12.2017  г. 

 

1. ФС РЕШИ: Одобрява  следните оценки на атестираните преподаватели за 

учебна, научна /художествено-творческа/ и административна дейност за периода 

до 2017 година: 

І. НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Катедра „Психология“ 

1. Гергана Василева Славчева – Андонова  гл. ас. д-р положителна 

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ 

1. Силвана Венелинова Боева     гл. ас. д-р положителна 

2. Росица Христева Щерева    гл. ас. д-р  положителна 

3. Стоян Николов Димитров    асистент положителна  

Катедра „Естетическо възпитание“ 

1. Силвия Маркова Гърневска    гл. ас. д-р положителна  

Катедра „Музика“ 

1. Яна Божинова Янкова     гл. ас. д-р положителна  

2. Илиана Иванова Червенакова - Димитрова  гл. ас. д-р положителна  

3. Румяна Стоянова Жекова - Стойнова   гл. ас. д-р положителна  

Катедра „начална училищна педагогика“ 

1. Димитрина Петрова Капитанова   гл. ас. д-р  положителна  

2. Пенка Петрова Димитрова    гл. ас. д-р положителна 

Катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

1. Иван Василев Тричков     гл. ас. д-р положителна 

2. Златомира Георгиева Костова    гл. ас. д-р положителна  

Катедра „Предучилищна педагогика“ 

1. Росица Велева Иванова – Армейкова   гл. ас. д-р положителна 

Катедра „Социални дейности“ 

1. Нона Димитрова Глушкова    гл. ас. д-р положителна 

ІІ. ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

Катедра „Психология“ 

1. Пламен Ангелов Цоков     доцент д-р положителна  

Катедра „Естетическо възпитание“ 

1. Марина Спасова Иванова    професор д-р положителна 

2. Даниела Тодорова Маркова    доцент д-р положителна 

Катедра „Предучилищна педагогика“ 

1. Боряна Георгиева Иванова    доцент д-р положителна 

2. Симо Петров Иванов     доцент д-р положителна 

 

2. ФС РЕШИ: Приема индивидуалните планове за учебната заетост на 

преподавателите от Педагогическия факултет за учебната 2017/2018 година. 

3. ФС РЕШИ: Прекратява поради семейни причини докторантурата на 

Паулина Петрова Стоянова – задочен докторант по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по..., докторснка програма Методика на обучението 



по изобразително изкуство към катедра „Естетическо възпитание“ , считано 

от 01.12.2017 г. 

4. ФС РЕШИ:  Одобрява отчет за извършената работа от  ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕРНИКОВ -  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: “Профилактика на агресията и насилието в училище”, научен ръководител: 

проф. дпн Румен Стаматов за периода от  08.11.2016 г. до 08.11.2017 г. и дава много 

добра оценка.  

5. ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  ЕЛИСАВЕТА 

АНДРЕЕВНА ЕМЕЛЯНОВА -  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: 

“Психологически характеристики на проявата на гражданска позиция в ранното и 

късно юношество”, научен ръководител: проф. дпсн Веселин Василев за периода от  

08.11.2016 г. до 08.11.2017 г.  и дава много добра оценка. 

 

6. ФС РЕШИ: Одобрява конспект за конкурсен изпит за заемане на 

академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., (Методика на обучението по информационни технологии). 

7. ФС РЕШИ: Във връзка с обявения конкурс за заемане на академична 

длъжност „главен асистент“, в катедра „Начална училищна педагогика“ на 

Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 

в ДВ., бр. 90 от 10.11.2017 г. по: област на висше образование 1. Педагогически 

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

(Методика на обучението по информационни технологии), по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 4/07.12.2017 г. и на основание чл. 4(3) от ЗРСРБ, 

чл. 2(8) от ППЗРАСРБ и чл. 2(2) от ПРАСПУ, предлагаме на Ректора  да 

одобри следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивски университет: 

 1. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – Тракийски университет „Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по…, (Методика на 

обучението по математика);  

 2. Доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева - Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на 

обучението по математика). 

Вътрешни членове за Пловдивски университет 



 1. Доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова – ПУ „Паисий Хилендарски“, област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогикана обучението по... (Методика на обучението по математика); 

 2. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – Пловдивски    университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на 

обучението по информатика и информационни технологии); 

 3. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева - Пловдивски    университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на 

обучението по информатика и информационни технологии). 

Резервни членове за Пловдивски университет: 

 1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева - Бойкина – ПУ „Паисий 

Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление направление 1.3. Педагогикана обучението по... (Методика на обучението 

по математика) – вътрешен. 

 2. Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – Русенски  университет „Ангел 

Кънчев” – гр. Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на 

обучението по информатика и информационни технологии) – външен. 

 Конкурсният изпит да се проведе на 01.02.2018 г. от 11.00 часа в заседателна 

зала на нова сграда на ПУ «Паисий Хилендарски». 

Външните лица да бъдат командировани с право на пътни за сметка на Университета. 

8. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри като гост-преподавател по чл. 68, 

ал.1, т.2 за извършване на определена работа към катедра Психология за 

учебната 2017/2018 г. проф.д-р Станислава Йорданова Стоянова  на пълен 

норматив. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н :/п/ 

/С.Спасова/      /проф.дпн Румяна Танкова/ 


