ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 4/07.12.2015 г.
ФС РЕШИ: Одобрява комисия за провеждане на тайно
гласуване в състав: председател доц.д-р Албена Александрова,
членове

–

доц.д-р

Кирилка

Тагарева

и

гл.ас.д-р

Димитрина

Капитанова.
Факултетния съвет минава в режим на тайно гласуване.
– председател на комисията по изборите обяви резултатите от
тайното гласуване:
За зам.декан – проф.д-р Галин Борисов Цоков – от гласували 23,
“за” –23 , против 0.
За зам.декан – доц.д-р Галена Стоянова Иванова – от гласували
23, “за” –20, против - 2, невалидна 1.
За зам.декан – доц.д-р Юрий Павлов Янакиев – от гласували 23,
„за“ -22, против 0, невалидна 1.
ФС избира за зам.декани – проф.д-р Галин Борисов Цоков –
зам.декан по акредитация и информационна среда, доц.д-р Галена
Стоянова Иванова – зам. декан по учебна дейност и доц.д-р Юрий
Павлов Янакиев – зам.декан по международно сътрудничество.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната
2015/2016 г. следните лица:
Катедра ТМФВ и спорт“
1. Мартин Манчев Бонев – ОФП – 150 ч. упр.

2. Живка Огнянова Атанасова – ОФП – 150 ч. упр.
3. Проф. Людмил Петров Иванов – „История на физическата
култура“ – 100 ч.упр.
4. Георги Стойков Сивов - „Хандбал“ – 100 ч. упр.

5. Радка Миткова Пеева – „Социология“ – 100 ч. упр.
Катедра „Предучилищна педагогика“
1. Живка Георгиева Карапалева – 100 ч. упр. по практически
английски език
Катедра „Естетическо възпитание“
1. Доц.д-р Свилен Цветков Костадинов – 130 ч. в упр. по
дисциплините Скулптура с 2 к, 3 сем. и 3 к. 5 сем. в специалност
ПОИИ
Катедра „Музика“
Петър Александров Джурков – 30 часа в упр. по дисциплините

1.

«спец. предмет инструмент / пеене (пиано)», «Електронни клавишни
инструменти“, I к., ДПИИ
Доц.

2.

д-р

Тодорка

Христова

Кушева

-

32ч.

упр.

по

дисциплината „Музикални дейности в ДГ“, спец. ПНУП, Р.О., IIIк.
Катедра „Педагогика и управление на образованието“
1. Лиляна Иванова Чобанова – 30 ч. дисциплината Методи за анализ
и изследване на речевата и езиковата патология с 3 к. специалност
Специална педагогика
Катедра „Психология“
1. д-р Валентин Асенов Чаушев 50 часа в упражнения
2. Биляна Валериевна Гинина 50 часа в упражнения
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в
Педагогически факултет за учебната 2016/2017 година, както следва:
№ Катедра
п
о
ре
д
1
І.
1

Педагогика и
управление на

Шифър

2
1.
1.1.

Област
на
професионално
програма

висше
образование, Образователна
направление, докторска научна

и

степен “доктор”
Редовно
Задочно

3
Педагогически науки
Теория и управление на образованието
Управление на образованието

4

5

1

1

образованието
1.2.
1.

2
3

1
2
3
4

Педагогика и
управление на
образованието
Предучилищна
педагогика
Предучилищна
педагогика
Естетическо
възпитание
Естетическо
възпитание
Музика
Начална
училищна
педагогика
3
3.2.

1

2

Психология и
социални
дейности
Психология и
социални
дейности
3.4.

3

Социални
дейности
8.
8.3.

1

Музика

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика

1

Теория на възпитанието и дидактика
/предучилищна педагогика/
Теория на възпитанието и дидактика
/Педагогически технологии в играта/
1.3. Педагогика по обучението по...
Методика на обучението по изобразително
изкуство
Методика на обучението по бит и технологии

1

-

1

-

2

-

1

-

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по математика в
началния етап на СОУ

1
1

1
-

Социални, стопански и правни науки
Психология
Специална психология

1

1

Педагогическа и възрастова психология

2

1

1

1

1

1

Социални дейности
Социални политики и социални работа / при
получаване на акредитация/
Изкуства
Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство

ФС РЕШИ: Утвърждаването на ръководители катедри да се
проведе с явно гласуване.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Педагогика и
управление на образованието” проф.дпн Пламен Радев Иванов.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Теория и
методика на физическото възпитание и спорт” проф.дпн Веселин
Желязков Маргаритов.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Музика”
доц.д-р Таня Викторова Бурдева.

ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Естетическо
възпитание” проф.д-р Бисер Илиев Дамянов.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Начална
училищна педагогика” доц.д-р Владимира Стефанова Ангелова.
ФС

РЕШИ:

Утвърждава

за

ръководител

катедра

“Предучилищна педагогика” доц.д-р Елена Стоянова Събева.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Психология”
проф.дпн Румен Иванов Стаматов.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Социални
дейности” доц.д-р Людмила Павлова Векова.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри включване на нови теми във
Факултативи ІІІ част в учебния план на специалност „Предучилищна и
начална училищна педагогика”, редовно обучение, ОКС „бакалавър“,
учебна 2015/2016 г., както следва :
- ІІ курс, ІІІ семестър – Факултативи ІІІ част – хорариум 15+0+0 –
Приемственост между детската градина и началното училище в процеса на
ограмотяване;
- ІІ курс, ІІІ семестър – Факултативи ІІІ част – хорариум 15+0+0 –
Проектноориентираното обучение.
ФС РЕШИ: Одобрява откриване на процедура за предварително
обсъждане на дисертационен труд на тема: „Помощни средства и
технологии за обучение на деца и ученици със специални образователни
потребности в професионалната подготовка на ресурсните учители“ на
доц. д-р Жана Атанасова Янкова по област на висшето образование: 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; научна
специалност Специална педагогика за придобиване на научната степен
„доктор на науките“.
ФС РЕШИ: Във връзка обявения конкурс за заемане на
академичната длъжност ‘главен асистент’ в катедра „Теория и методика на
физическото възпитание и спорт“ на Педагогическия факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр. 88 от

13.11.2015 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна
специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка /вкл. Методика на лечебната физкултура/, по предложение на
катедрения съвет, протокол № 2/06.11.2015 г. и на основание чл. 4(3) от
ЗРАСРБ, чл.2(8) от ППЗРАСРБ и чл.2(2) от ПРАСПУ, предлагаме на
Ректора да определи със заповед следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Росен Костадинов Алексиев – ШУ „Епископ
Константин Преславски“ област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...,
научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура).
2. Проф. д-р Василий Щерев Ишев – МУ – гр. Пловдив, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност Биология на човека.
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Галин Борисов Цоков – ПУ „Паисий Хилендарски“,
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2.Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието
и дидактика
2. Проф. дпн Надежда Георгиева Йорданова – ШУ „Епископ
Константин Преславски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по..., научна специалност Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на
лечебната физкултура).
3. Доц. д-р Симо Петров Иванов – ПУ „Паисий Хилендарски“,
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално

направление 1.2.Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието
и дидактика (Предучилищна педагогика)
Резервни членове:
1. Проф. д-р Стефан Христев Базелков – ШУ „Епископ Константин
Преславски“ област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна
специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) - външен.
2.

Доц. д-р Елена Стоянова Събева – ПУ „Паисий Хилендарски“,

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2.Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието
и дидактика (Предучилищна педагогика) - вътрешен.
ФС

РЕШИ:

преподаватели

за

Одобрява
учебна,

следните
научна

оценки

на

атестираните

/художествено-творческа/

административна дейност за периода
І. НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Катедра „Психология“
1. Светломира Аврамова Ковачева

гл.ас.д-р

положителна

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“
1. Ралица Георгиева Кунчева
преподавател
положителна
2. Теодор Крумов Митев
преподавател
положителна
3. Татяна Георгиева Найденова
преподавател
положителна
4. Велеслав Николов Нотов
преподавател
положителна
5. Димитър Николов Ангов
преподавател
положителна
6. Румяна Борисова Присадова
преподавател
положителна
7. Биляна Николова Чинкова-Карамитева
преподавател
положителна
8. Мая Спасова Соколова
асистент
положителна
Катедра „Естетическо възпитание“
1. Константин Георгиев Ковачев
2. Маргарита Александрова Александрова
3. Васил Ангелов Кузмов
4. Георги Тодоров Клинков

асистент
гл. ас. д-р
гл. ас. д-р
гл. ас. д-р

положителна
положителна
положителна
положителна

Катедра „Музика“
1. Диана Иванова Станчева
2. Мая Манчева Манева

гл. ас. д-р
гл. ас. д-р

положителна
положителна

и

3. Антония Пенева Балева
4. Здравка Маринова Хвърката
5. Мария Борисова Кръстанова
6. Майя Константинова Бошева

гл. ас. д-р
гл. ас. д-р
гл. ас. д-р
асистент д-р

положителна
положителна
положителна
положителна

Катедра „начална училищна педагогика“
1. Николинка Александрова Атанасова
2. Златина Костадинова Шаркова
3. Теодора Ангелова Власева
4. Бистра Павлова Ангелова

гл. ас. д-р
гл. ас. д-р
асистент
гл. ас. д-р

положителна
положителна
положителна
положителна

Катедра „Педагогика и управление на образованието“
1. Катерина Славчева Къндева
асистент

положителна

Катедра „Предучилищна педагогика“
1. Бистра Петрова Пощова-Николаева
2. Даниела Йорданова Гирджева-Валачева
3. Вили Спасова Янчева

асистент-кариерен положителна
консултант
асистент
положителна
асистент
положителна

ІІ. ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Катедра „Психология“
1. Ирена Иванова Левкова
2. Румен Иванов Стаматов
3. Кирилка Симеонова Тагарева

доцент д-р
професор дпн
доцент д-р

положителна
положителна
положителна

Катедра „Естетическо възпитание“
1. Леонард Моис Капон

доцент

положителна

Катедра „Музика“
1. Веселин Иванов Койчев

доцент

положителна

Катедра „Педагогика и управление на образованието“
1. Албена Александрова Овчарова
доцент д-р

положителна

Катедра „Социални дейности“
1. Михаил Николов Проданов

положителна

доцент д-р

ФС РЕШИ: Одобрява за директор на Център за електронно
обучение гл.ас.д-р Златина Костадинова Шаркова.
ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/доц.дпн Р.Танкова/

