ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 3/13.12.2016 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната
2016/2017 г. следните лица:
Катедра ТМФВ и спорт
За учебната 2016/2017 г.
1.

Проф. д.б.н. Мима Иванова Николова – Анатомия – 200 часа –

2.

Проф. д-р Людмил Петров Иванов – История на физическата

10 лв.
култура – 100 часа
3.

Радка Миткова Пеева – Социология – 100 часа

4.

Александър

Василев

Маринов

–

Спортен

мениджмънт

(упражнения) – 100 часа
5.

Живка Огнянова Атанасова – ОФП – 200 часа

Катедра Психология
1. Виктория Антраник Ангелова – 80 часа в упражнения по
дисциплина Обща

психология в специалности

«Социална

педагогика» и «Специална педагогика»за І семестър на учебната
2016-2017 година към катедра «Психология ».
катедра „Естетическо възпитание”
1.Д-р Красимира Цветанова Иванова – 90 часа упражнения в
дисциплината „Актьорско майсторство“, специалност АДТ;
2.Денка Иванова Иванова – 30 часа упражнения
дисциплина „Грим и перуки“, специалност АДТ.
катедра «Социални дейности »

в Избираема

1. Златка Петрова Касандрова – 80 часа в упражнения по
дисциплина Технологии във възпитателната работа в специалност
«Социални дейности»
Катедра Музика
Ася Дойкова Сестримска – 30 ч. упр. по дисциплината Специален
предмет/пеене/флейта
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад-самооценка за
изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на
професионално направление 3.4. Социални дейности в Педагогически
факултет на Пловдивски университет «Паисий Хилендарски».
ФС РЕШИ: Одобрява конспект за докторантски изпит по
специалността на редовна

докторантура по: област на висше

образование: 1. Педагогически науки; професионално направление:
1.3. Педагогика на обучението по …;

Докторска програма Методика

на обучението по математика.
ФС РЕШИ: Одобрява конспект за докторантски изпит - редовна
и

задочна

докторантура

по

докторска

програма

Специална

психология.
ФС

РЕШИ:

Поради

изтичане

срока

за

завършване

на

докторантурата да бъде отчислена без право на защита Сюзан Орхан
Моллаюсеин по Област на висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление; 1.3. Педагогика на обучението по ...; Научна
специалност 05.07.03. Методика на обучението по Бит и технологии към
катедра „Естетическо възпитание”. Същата е задочен докторант с тема на
доктората „Начално техническо и технологично обучение на деца от
различен етнически произход за социализирането им и професионалното
им ориентиране в живота“ с научен ръководител проф. д-р Марина
Иванова.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в
Педагогически факултет за учебната 2017/2018 година, както следва:
№ Катедра
п
о
ре
д
1
І.

Шифър

1.
1.1.

Педагогика
и
управление на
образованието

1.

Педагогика
и
управление на
образованието
Предучилищна
педагогика
Педагогика
и
управление на
образованието

1.2.

3.

1

2

Начална
училищна
педагогика
Начална
училищна
педагогика

2

Психология и
социални
дейности
Психология и
социални
дейности
3.4.

3

Социални
дейности

4

5

Педагогически науки
Теория и управление на образованието
Управление на образованието

1

1

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика

1

Теория на възпитанието и дидактика

3

-

Специална педагогика

2

2

1.3. Педагогика по обучението по...
Методика на обучението по математика

1

-

-

1

Социални, стопански и правни науки
Психология
Специална психология

1

1

Педагогическа и възрастова психология

2

2

Социални дейности
Социални политики и социална работа

2

2

3

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

и

степен “доктор”
Редовно
Задочно

Методика на обучението по български език и
литература
3
3.2.

1

висше
образование, Образователна
направление,
докторска научна

2

1

2

Област
на
професионално
програма

квалификация

„Учител

по

английски

език

в

прогимназиален и гимназиален етап“, след ОКС „бакалавър“, задочно

обучение, 2 семестъра, квалификация – педагог – учител по английски
език, такса за обучение: 600 лв. на семестър, за учебната 2016/2017 г.
ФС РЕШИ: Избира комисия за учебни планове и програми за
допълнителни квалификации и курсове към Департамента за
квалификация

и

професионално

развитие

на

педагогическите

специалисти в състав: проф.д-р Галин Цоков, доц.д-р Галена Иванова,
проф.дпн Румен Стаматов, доц.д-р Владимира Ангелова и проф.дпн
Пламен Радев.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият
договор на гл.ас.д-р Марияна Василева Митева за срок от една година,
считано от 27.12.2016 г.
ФС РЕШИ: Възстановяване на студентски права на студенти от
Педагогическия факултет:
- Възстановяване на студентски права е допустимо при
следните две условия:
1. Специалността за възстановяване съществува
2. Молбата за въстановяване се подава не по-късно от пет
години след датата на прекъсване.
ФС РЕШИ: През учебната 2017/2018 г. в Педагогическия
факултет да се разкрият специалности „Начална училищна и
специална педагогика“ и „Предучилищна и специална педагогика“,
както и да се обяви нулев прием за специалност Педагогика на
обучението по изобразително изкуство“. Да се обяви прием по
специалност „Графичен дизайн“.
ПРОТОКОЛЧИК:/П/

Д Е К А Н :/П/

/С.Спасова/

/проф.дпн Р.Танкова/

