ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 4/27.01.2015 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на
учебната 2014/2015 г. следните лица:
Катедра „Психология“
- Проф.дбн Мима Иванова Николова – 200 ч. упр. по дисциплината
Антропология за специалност Психология
Катедра „ТМФВ и спорт“
- Мартин Манчев Бонев – 15 ч. упр. ОФП
- Живка Огнянова Атанасова – 15 ч.упр. ОФП
- Проф.д-р Драгия Трифонов Иванов – 60 ч. упр. АВИТО
катедра „Музика”:
1.

Владимир Симеонов Величков – 60 часа в упр. по дисциплината

„Спец. предмет (кавал)“ с I к., II сем., спец. Музика
2.

Пенчо Димитров Пенчев - 190 часа в упр. по дисциплините «спец.

предмет (ударни инструменти)» с II, III, IV к. ДПИИ, и «Задължителни ударни
инструменти или перкусионни състави за ударни» с III к., ДПИИ, «Методика на
обучението по ударни инструменти» с IV к. ДПИИ.
3.

Ганка Георгиева Георгиева - 30 часа в упр. по дисциплината

«спец. предмет инструмент / пеене (класическо пеене)», с III к., ПОМ и
дисциплината ИД дисциплината «спец. предмет инструмент / пеене (класическо
пеене)» с I к
4.

Георги Иванов Найденов - 195 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с І к., IІ к., спец. Музика; ИД III ч. „Спец.
предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с І к.,

IІ к., ПОМ, „Спец. предмет

инструмент / пеене (гъдулка)” с IІІ к., ПОМ., ИД „Музикални ансамбли“ с IІІ к.
ПОМ, «спец. предмет инструмент / пеене (гайда)» с IIк. ПОМ.

5.

Апостол Алексиев Маронов - 75 часа в упр. по дисциплините ИД 3

част„Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с I к., ІI к., спец. ПОМ, „Спец.
предмет инструмент / пеене (тамбура)” с ІII к., спец. ПОМ, „Спец. предмет
инструмент / пеене (тамбура)” с I к., спец. Музика.
6.

Петър Веселинов Койчев - 225 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (китара)” с II, III, IV к., спец. ДПИИ, ИД 3 част
„Спец. предмет инструмент / пеене (китара)” с II к., спец. ПОМ, „Спец. предмет
инструмент / пеене (китара)” с III к., спец. ПОМ „Задължителна китара / китарен
съпровод за китаристи” с III к., спец. ДПИИ
7.

Иван Димитров Енев - 150 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (ударни инструменти)” с I к., II к., III к., спец.
ДПИИ
8.

Станка Иванова Даутовска – 360 часа в упр. по дисциплините

«Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с IIIк. и IVк. ДПИИ, ИД 3
част «Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с I к., II к., ПОМ,
«Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с III к., ПОМ, «Спец.
предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с I к., II к., спец. Музика, ФД 2 част
„Дирижиране на народен хор“ с III к., ПОМ, ИД 4 част „Пеене в народен хор“ с II
к., спец. Музика.
9.

Румяна Дойнова Халачева - 30 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (флейта)” с ІІІ к., спец. ДПИИ
10.

Петър Александров Джурков – 330 часа в упр. по дисциплините

«спец. предмет инструмент / пеене (пиано)» с IIIк. и IVк. ДПИИ, «Теория на
джаза» с IIIк. ДПИИ, «Аранжиране за джаз и поп формации» с III к. ДПИИ,
«Музикални формации I част» с II к. ДПИИ, «Музикални формации II част» с III
к.

ДПИИ, « Джаз импровизационна практика» IVк. ДПИИ, «Музикални

формации III част» с IV к. ДПИИ.
11.

Проф. ди Пенчо Цветанов Стоянов - 135 часа в упр. по

дисциплините «Инструментознание» с ІІ к., спец.ПОМ и ІІ к. спец. Музика,
«Хармония с аранжиране II част» с III к. спец. ПОМ.

12.

Пенчо Димитров Пенчев – 60 часа в упр. по дисциплините ИД

«спец. предмет инструмент / пеене (тромпет)» с IIк. ПОМ и «Спец. предмет
инструмент / пеене (тромпет)» IIк. ДПИИ.
13.

Пламен Георгиев Добрев – 30 часа в упр. по дисциплините «спец.

предмет инструмент / пеене (кавал)» с IIк. спец. Музика.
катедра „Естетическо възпитание”:
ЗА

СПЕЦИАЛНОСТ

„ПЕДАГОГИКА

НА

ОБУЧЕНИЕТО

ПО

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
1.

Панайот Минчев Панайотов - 75 ч. в упр.

по дисциплините

„Перспектива” с II курс IV сем., спец ПОИИ, „Декоративни изкуства“ с III курс
VI сем., спец. ПОИИ
2.

Владимир Пенков Паскалев – 75 ч. в упр. по дисциплината

„Живопис“ с I курс II сем., II курс IV сем., спец ПОИИ.
3.

Доц. Владимир Генадиев Иванов – 105 ч. в упр. по дисциплината

„Графика“ с II курс IV сем., III курс VI сем., спец ПОИИ.
4.

Проф. Стефан Лазаров Лютаков – 90 ч. в упр. по дисциплината

„Скулптура“ с II курс IV сем., III курс VI сем., спец ПОИИ.
5.

Доц. д-р Милена Георгиева Георгиева – 60 ч. в упр. по

дисциплината „История на българското изобразително изкуство и архитектура –
II част“ с III курс VI сем., спец ПОИИ.
6.

Константин Сребров Анастасов – 40 ч. в упр. по дисциплината

„Преддипломна практика“ с IV курс, VIII сем. спец. ПОИИ
7.

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

дисциплината „История на световното изобразително изкуство и архитектура – II
част“ с I курс II сем., спец ПОИИ, „История на световното изобразително
изкуство и архитектура – IV част“ с II курс IV сем., спец ПОИИ.
8.

Боян Людмилов Блажев – 120 ч. в упр. по дисциплината

„Методика на обучението по изобразително изкуство“ с II курс, IV сем., спец.
ПНУП, З.О, „МОИИ в прогимназиалния и гимназиалния етап на СОУ“ с III курс,
VI сем., спец. ПОИИ

9.

Мирена Иванова Васева - 45 ч в упр. по дисциплината ИД – III част

„Сценография“ с III курс, VI сем., спец. ПОИИ.
10.

Найден Младенов Младенов – 80 ч. в упр. по дисциплината

„Методика на обучението по изобразително изкуство“ с II курс, IV сем., спец.
ПНУП
11.

Малинка

Желева

Съртонева

–

30

ч.

в упр.

МОИИ

в

прогимназиалния и гимназиалния етап на СОУ с III к., VI сем., ПОИИ –
хоспетиране.
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИТ И
ТЕХНОЛОГИИ”
1.

доц. д-р Георги Андреев Юручев – 90 ч. в упр. по дисциплината

„Основи на техническото конструиране и моделиране“ IІ курс, ІV семестър, спец.
БТ
2.

Доц. д-р Любен Владимиров Витанов – 120 ч. в упр. по

дисциплината ИД II част „Безопасност на движението” с II курс IVсем., спец БТ,
„Методика на профилираното обучение по бит и технологии в гимназиален етап
на СОУ“ с III курс VI сем., спец БТ.
3.

Проф. дпн Георги Петков Иванов – 90 ч. в упр. по дисциплината

„Стандарти и норми за безопасно техническо обучение ” и „Обучение по
агроекологични технологии„ с III курс VI сем., спец БТ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”
1.

Доц. Велимир Иванов Велев – 150 ч. в упр. по дисциплината

„ОСД“ с I и III курс, ИД „Акробатика и колонада“ 3 курс, спец. АДТ
2.

Димитър Атанасов Атанасов – 80 ч. в упр. по дисциплината

„Актьорско майсторство“ с IV курс, спец. АДТ
3.

Проф. Димитър Любенов Янбастиев –

60 ч. в упр. по

дисциплините „ОСД“ и „Сценични бойни техники“ с II курс, спец. АДТ
4.

Зоя Неделчева Капон –

150 ч. в упр. по дисциплините

„Художествено слово“ с III и IV курс, ИД I част „Източни дихателни техники“ с
I курс, спец. АДТ

5.

Ивана Тодорова Папазова – 90 ч. в упр. по дисциплината

„Актьорско майсторство“ с I курс, спец. АДТ
6.

Йосиф Ллилянов Герджиков – 60 ч. в упр. по дисциплината

„Вокални техники“ с I курс, спец. АДТ
7.

Михаил Христев Ботевски

– 310 ч. в упр. по дисциплината

„Актьорско майсторство“ с III курс, спец. АДТ
8.

Доц. д-р

дисциплината
9.

Петър Георгиев Змийчаров - 60 ч. в упр. по

„Пластични изкуства“ с I и II курс, спец. АДТ

Стефан Любомиров Попов

–

90 ч. в упр. по „Актьорско

майсторство“ с II курс, спец. АДТ
10.

Виктор Димитров Бойчев –

120 ч. в упр. по ФД „Театрален

мениджмънт“ с , III курс, спец. АДТ
катедра „Начална училищна педагогика” :
1. Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 400 ч. упр. по дисциплините
Математика ІІ част - спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика” –
з.о., дисциплината

Логика – спец. „Социална педагогика“ и дисциплината

„Моделирането в обучението по математика“ – спец. „Начална училищна
педагогика и чужд език“.
2.

Д-р Екатерина Георгиева Чернева – 200 ч. упр. по дисциплината

Методика на обучението по български език и литература – спец. „Педагогика”.
3. Ганка Стоянова Георгиева – 450 ч. упр. по дисциплината Методика на
обучението по български език и литература в началния етап на СОУ – спец.
“Начална училищна педагогика и чужд език” и спец. „Предучилищна и начална
училищна педагогика” – р.о.
4. Ваня Иванова Иванова – 200 ч. упр. по дисциплината Методика на
обучението по математика в началния етап на СОУ и дисциплината Методика на
обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на СОУ – спец.
„Начална училищна педагогика и чужд език”.

5.

Иванка Георгиева Огнянова – 120 ч. упр. по дисц. Методика на

обучението по български език и литература в началния етап на СОУ и Методика
на обучението по математика в началния етап на СОУ – спец. „Педагогика”.
6. Диана Минкова Димитрова – 100 ч. упр. по дисциплината Методика на
обучението по чужд език в началния етап на СОУ (английски език) – спец.
“Начална училищна педагогика и чужд език”.
7.

Илия Иванов Пашков – 150 ч. упр. по дисциплината Методика на

обучението по чужд език (английски език)

– спец. “Начална училищна

педагогика и чужд език” и спец. „Предучилищна педагогика и чужд език”.
8. Станимира Бончева Паскова – 250 ч. упр. по дисциплината Методика на
обучението по чужд език в началния етап на СОУ (английски език)

и

практически английски език – спец. „Начална училищна педагогика и чужд
език”.
катедра „Педагогика и управление на образованието” :
1.

Проф.д-р Вяра Тодорова Гюрова – 120 часа в упражнения по

дисциплината “Андрагогика и професионална квалификация” с ІІІ к., сп.
Социална педагогика.
2.

Проф.дпн Владимир Маринов Радулов - 80 часа в упражнения по

дисциплините “Сравнително специално образование” с ІІ к. сп. Специална
педагогика.
3.

Проф.дпн Цветанка Луканова Иванова – Ценова – 120 ч. в

упражнения по дисциплината „Методика на корекция на речевата патология”, с
ІІІ курс, специалност Специална педагогика
4.

Доц.д-р Георги Иванов Койчев – 120 часа в упражнения по

дисциплината „Психопатология”, с ІІ курс, специалност Специална педагогика
5.

Доц.д-р Снежана Атанасова Попова - 150 часа в упражнения по

дисциплината “Теория на възпитанието” с ІІ к. сп. Педагогика.
6.

Доц.д-р Коста Димитров Герджиков – 120 часа в упражнения по

дисциплината “Доцимология” с ІІІ к. сп. Педагогика.
7.

Проф. д-р Мая Владова Гълъбова - 80 часа в упражнения по

дисциплината “Обща патология” с ІІ к. сп. Специална педагогика.

8.

Людмила Ангелова Иванова – 100 часа в упражнения по

дисциплината “ИОПУ” с ІІІ к. сп. Специална педагогика и с І курс, спец. НУП и
ЧЕ.
9.

докторант Лиляна Иванова Чобанова – 60 часа в упражнения по

дисциплината Методика на корекция на речевата патология» и дисциплината
«Алтернативни методи за логопедична терапия» с ІІІ курс, специалност
Специална педагогика.
катедра ПУП:
1. Десислава Йорданова Цолевска - по практически английски език

–

160 ч. упр.
2. Атанаска Димитрова Кафалиева - по практически английски език

–

220 ч. упр.
3. Иванка Филипова Манчева - по практически чужд език

–

160 ч. упр. 4. Антония Стефанова Кривчева-Калудова - по практ. английски
– 250 ч. упр.
5. Стефка Йосифова Бойкина – по практ. английски

–

160 ч.

упр.
6. Пламена Петрова Гълъбова – по дисц. „Педагогически технологии в
играта“ в ПУПЧЕ р.о.

–

60 ч

.упр.
7. Соня Борисова Серафимова – по дисц. „Педагогически технологии в
играта“ в ПНУП р.о. – 60 ч. упр.
8. Доц.д-р Тодорка Тодорова Велинова – дисц. „Методика на формиране
на математически представи“ в ПУПЧЕ, ПНУП – р. и з.об. - 180 ч. упр.
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния
труд на тема: „ Стратегии за справяне с ежедневните стресови дразнители и
постигането на жизнена удовлетвореност в стара възраст ”, за придобиване
на образователна и научна степен „доктор” от Лилия Виткова Бабакова –
редовен докторант към катедра “Психология и социални дейности” 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 доц. д-р
Пламен Ангелов Цоков.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на
образователна и научна степен ‘доктор’ от Лилия Виткова Бабакова

с

дисертационен труд на тема: „ Стратегии за справяне с ежедневните
стресови дразнители и постигането на жизнена удовлетвореност в стара
възраст ”, с научен ръководител доц. д-р Пламен Ангелов Цоков по област
на

висше

образование

професионално

3.

Социални,

направление

3.2.

стопански

Психология,

и

правни

докторска

науки,

програма

Педагогическа и възрастова психология, по предложение на катедрения
съвет, протокол № 5/13.01.2015 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и
чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи със заповед
следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф.дпсн Наталия Христова Александрова – Международно
висше училище гр. Ботевград, по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова
психология.
2. Проф. дпсн Павел Ангелов Александров – Пенсионер, по област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология, научна специалност
Обща психология
.Проф. д-р Енчо Недялков Герганов – НБУ гр. София, по област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология, научна специалност
Обща психология.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров – Пловдивски университет “Паисий
Хилендарски”,

по област на висше образование 3. Социални, стопански и

правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност
Психология на дейността.
2.Доц. д-р Пламен Ангелов Цоков – 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.
Резервни членове:
1.

Доц. д-р

Иван Николов Бардов – Софийски университет „Св.

Климент Охридски” гр. София, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна
специалност Обща психология - външен.
2.

Доц. д-р Михаил Николов Проданов – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна
специалност Социална психология - вътрешен.
Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да се
проведен на 09.04.2015 година от 11.00 часа в нова сграда на Университета
(заседателна зала).
Със заповед на Ректора на ПУ № Р33-5396 от 01.12.2014 г. комисия в
състав: проф. дпн Дора С. Левтерова - председател и членове: проф.д-р Катерина
К. Караджова и доц. д-р Жана Ат. Янкова проведе конкурсен изпит за задочен
докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Специална
педагогика.
Кандидатът Ирена Младенова Душкова е с успех от писмения изпит по
специалността Мн.добър 5,00, устен изпит по специалността отличен 6,00, изпит
по чужд език отличен 6,00.

Кандидатът Недялка Петрова Гарова е с успех от писмения изпит по
специалността мн.добър 5,00, устен изпит по специалността отличен 6,00, изпит
по чужд език отличен 6,00.
Кандидатът Марияна Атанасова Стоянова е с успех от писмения изпит
по специалността мн.добър 5.00, устен изпит по специалността отличен 6,00,
изпит по чужб език мн.добър 5,00.
Комисията предлага на Факултетния съвет Ирена Младенова Душкова и
Недялка Петрова Гарова да бъдат зачислени в задочна докторантура към
катедра “Педагогика и управление на образованието”.
Комисията предлага на Факултетния съвет Марияна Атанасова Стоянова
да бъде зачислена като редовен докторант по : област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика, докторска
програма Специална педагогика към катедра „Педагогика и управление на
образованието”, като за целта бъде усвоена едната нереализирана редовна
докторантура по докторска програма Специална педагогика в същата катедра.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Недялка Петрова Гарова като задочен
докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Специална
педагогика към катедра „Педагогика и управление на образованието” с научен
ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова и тема на дисертационния
труд: "Сексуално образование при ученици с увреден слух".
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Ирена Младенова Душкова като
задочен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Специална
педагогика към катедра „Педагогика и управление на образованието” с научен
ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова и тема на дисертационния
труд "Функционална грамотност и социална компетентност при ученици с
обучителни трудности".
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Марияна Атанасова Стоянова като
редовен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Специална

педагогика към катедра „Педагогика и управление на образованието” с научен
ръководител доц.д-р Жана Атанасова Янкова.и тема на дисертационния труд:
Групово

базирано

обучение

на

ученици

от

начален

етап

на

общообразователното училище за преодоляване на дисграфията”.
Със заповед на Ректора на ПУ № Р33-5395 от 01.12.2014 г. комисия в
състав: проф. дпн Дора С. Левтерова - председател и членове: проф.д-р Катерина
К. Караджова и доц. д-р Жана Ат. Янкова проведе конкурсен изпит за редовен
докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Специална
педагогика.
Кандидатът Катя Стайкова Стоилова е с успех от писмения изпит по
специалността Мн.добър 5,00, устен изпит по специалността отличен 6,00, изпит
по чужд език отличен 6,00.
Комисията предлага на Факултетния съвет Катя Стайкова Стоилова да
бъде зачислена в редовна докторантура към катедра “Педагогика и управление
на образованието”.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Катя Стайкова Стоилова като редовен
докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Специална
педагогика към катедра „Педагогика и управление на образованието” с научен
ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова и тема на дисертационния
труд: "Професионална идентичност на учители, работещи с ученици със
специални образователни потребности".
Със заповед на Ректора на ПУ № Р33-5397 от 01.12.2014 г. комисия в
състав: проф.дпн Пламен Р. Иванов - председател и членове: проф. д-р Галин Б.
Цоков и доц. д-р Албена А. Овчарова проведе конкурсен изпит за задочен
докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма История на
педагогиката и българското образование.

Кандидатът Димка Димитрова Иванова е с успех от писмения изпит по
специалността мн.добър 5,00, устен изпит по специалността отличен 5,50, изпит
по чужд език мн.добър 5,00.
Комисията предлага на Факултетния съвет Димка Димитрова Иванова да
бъде зачислена в задочна докторантура към катедра „Педагогика и управление
на образованието“.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Димка Димитрова Иванова като задочен
докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма История на
педагогиката и българското образование към катедра „Педагогика и
управление на образованието” с научен ръководител проф.дпн Пламен Радев
Иванов и тема на дисертационния труд: „Българските ученици във Виенския
педагогиум”.
Със Заповед на Ректора на ПУ № Р33-5399 от 01.12.2014 г. комисия в
състав: проф. д-р Галин Б. Цоков - председател и членове: проф.дпн Пламен Р.
Иванов и доц. д-р Албена А. Овчарова проведе конкурсен изпит за задочен
докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието,
докторска програма Управление на образованието.
Кандидатът Траян Валентинов Траянов е с успех от писмения изпит по
специалността мн.добър 5,00, устен изпит по специалността отличен 5,50, изпит
по чужд език отличен 5,50.
Кандидатът Ясена Валериева Христова е с успех от писмения изпит по
специалността мн.добър 5,00, устен изпит по специалността отличен 5,50, изпит
по чужд език добър 4,00.
Комисията предлага на Факултетния съвет Траян Валентинов Траянов и
Ясена Валериева Христова да бъдат зачислени в задочна докторантура към
катедра „Педагогика и управление на образованието“.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислен Траян Валентинов Траянов като задочен
докторант 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” с научен ръководител проф.д-р Галин Борисов
Цоков и тема на дисертационния труд: Стратегии и практики в училищното
образование за преодоляване на ефектите на бедността и социалното
изключване на учениците”.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Ясена Валериева Христова като задочен
докторант

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” с научен ръководител проф.дпн Пламен Радев
Иванов и тема на дисертационния труд: „Дидактически измерения на
управление на качеството на училищното образование”.
Със заповед на Ректора на ПУ № Р 33-5398 от 01.12.2014 г. комисия в
състав: – председател доц.д-р Кирилка Тагарева и членове –проф.дпсн Веселин
Василев и проф.дпн Румен Стаматов проведе конкурсен изпит за редовен
докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма
Педагогическа и възрастова психология .
Кандидатът Жанета Василева Ямалиева е с успех от писмения изпит по
специалността мн.добър 5,25, устен изпит по специалността мн.добър 5,25, изпит
по чужд език мн.добър 5,00.
Кандидатът Ина Илианова Карова е с успех от писмения изпит по
специалността отличен 5,50, устен изпит по специалността мн.добър 5,00, изпит
по чужд език отличен 6,00.
Комисията предлага на Факултетния съвет Жанета Василева Ямалиева и
Ина Илианова Карова да бъдат зачислени

в редовна докторантура към

катедра „Психология“.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Жанета Василева Ямалиева

като

редовен докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и

правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма
Педагогическа и възрастова психология към катедра „Психология и социални
дейности” с научен ръководител проф.дпн Румен Иванов Стаматов и тема на
дисертационния труд: „Проблемът за моралното лицемерие в прехода към
зрелостта”.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Ина Илианова Карова

като редовен

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма
Педагогическа и възрастова психология към катедра „Психология и социални
дейности” с научен ръководител проф.дпн Румен Иванов Стаматов и тема на
дисертационния труд: „Психичното благополучие и смисъла на живот в
юношеска възраст”.
Със заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” № Р 33-5393 от
01.12.2014 г. комисия в състав: проф.дпн Дора Левтерова – председател и
членове – проф.д-р Цанка Попзлатева, доц.д-р Кирилка Тагарева проведе
конкурсен изпит за задочен докторант по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, докторска програма Специална психология
Кандидатът Атанас Ангелов Каменов е с успех от писмения изпит по
специалността мн.добър 4,50, устен изпит по специалността отличен 5,50, изпит
по чужд език отличен 6,00.
Комисията предлага на Факултетния съвет Атанас Ангелов Каменов да
бъде зачислен в задочна докторантура към катедра „Психология“.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислен Атанас Ангелов Каменов като задочен
докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма
Специална

психология

към катедра „Психология и социални дейности” с

научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова и тема на
дисертационния труд: "Медийният образ на хора с двигателни увреждания" .
Със заповед № Р 33-5394 от 01.12.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий
Хилендарски”, комисия в състав: проф.дпн Дора Левтерова – председател и

членове – проф.д-р Цанка Попзлатева, доц.д-р Кирилка Тагарева проведе
конкурсен изпит за редовен докторант по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, докторска програма Специална психология.
Кандидатът Диана Иванова Джамбова е с успех от писмения изпит по
специалността мн.добър 5,00, устен изпит по специалността отличен 6,00, изпит
по чужд език мн.добър 4.50.
Комисията предлага на Факултетния съвет Диана Иванова Джамбова да
бъде зачислена в редовна докторантура към катедра „Психология“.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Диана Иванова Джамбова

да бъде

зачислена като редовен докторант по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, докторска програма

Специална

психология

към катедра

„Психология и социални дейности” с научен ръководител проф.дпн Дора
Стоилова Левтерова и тема на дисертационния труд: "Аз -ефективност на
фамилния контекст на ученици с нарушения на способността за учене" .
Със заповед № Р 33-5402 от 01.12.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий
Хилендарски“, комисия в състав проф.д-р Марина Иванова – председател и
членове доц.д-р Любен Витанов и доц.д-р Албена Овчарова проведе конкурсен
изпит за редовен докторант по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...,
докторска програма Методика на обучението по /бит и технологии/.
Кандидатът Антония Веселинова Имандиева е с успех от писмения изпит
по специалността мн. Добър 5.00, устен изпит по специалността мн.добър 5,00,
изпит по езика отличен 5,50.
Комисията предлага на Факултетния съвет

Антония Веселинова

Имандиева да бъдеа зачислена в редовна докторантура към катедра
„Естетическо възпитание“.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Антония Веселинова Имандиева като
задочен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска

програма Методика на обучението по бит и технологии

към катедра

„Естетическо възпитание” с научен ръководител проф. д-р Марина Спасова
Иванова и тема на дисертационния труд: „Формиране на система от
компетенции по икономика и предприемачество в технологичното обучение в
СОУ.“
Със заповед № Р 33-5403 от 01.12.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий
Хилендарски“, комисия в състав проф.д-р Бисер Илиев Дамянов – председател и
членове доц.д-р Даниела Маркова и доц.Методий Ангелов проведе конкурсен
изпит за редовен докторант по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...,
докторска програма Методика на обучението по /изобразително изкуство/.
Кандидатът Николай Христов Томов е с успех от писмен изпит по
специалността мн.добър 5,00, устен изпит по специалността мн.добръ 5,00, изпит
по чужд език отличен 6,00.
Комисията предлага на Факултетния съвет Николай Христов Томов да
бъде зачислен в редовна докторантура към катедра „Естетическо възпитание“.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислен Николай Христов Томов като редовен
докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска
програма Методика на обучението по изобразително изкуство

към катедра

„Естетическо възпитание” с научен ръководител доц. д-р Методий Иванов
Ангелов и тема на дисертационния труд: „Дидактическа технология на
обучението по рисуване във ВУЗ“
Със заповед № Р 33-5401 от 01.12.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий
Хилендарски“ комисия в състав председател доц.д-р Таня Бурдева и членове
доц.д-р Тодорка Кушева и проф.ди Пенчо Стоянов проведе конкурсен изпит за
редовен докторант по област на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление

8.3.

Музикално

и

Музикознание и музикално изкуство.

танцово

изкуство,

докторска

програма

Кандидатът Петър Веселин Койчев е с успех от писмен изпит по
специалността отличен 5,50, устен изпит по специалността отличен 5,50, изпит
по чужд език отличен 5,50.
Кандидатът Мария Георгиева Калоферова е с успех от писмен изпит по
специалността мн.добър 5,00, устен изпит по специалността мн.добър 5,00, изпит
по чужд език отличен 5,50.
Комисията предлага на Факултетния съвет Петър Веселинов Койчев да
бъде зачислен като редовен докторант в катедра „Музика“.
Комисията предлага на Факултетния съвет Мария Георгиева Калоферова
да бъде зачислена като задочен докторант по : област на висше образование
8.Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,
докторска програма Музикознание и музикално изкуство към катедра „Музика”,
като за целта бъде усвоена нереализираната задочна докторантура в същата
катедра.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислен Петър Веселинов Койчев като редовен
докторант по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление

8.3.

Музикално

и

танцово

Музикознание и музикално изкуство към

изкуство,

докторска

програма

катедра „Музика” с научен

ръководител доц. д-р Таня Викторова Бурдева и тема на дисертационния труд:
„Импровизацията за китара в модерния джаз”.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Мария Георгиева Калоферова като
задочен докторант по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление

8.3.

Музикално

и

танцово

Музикознание и музикално изкуство към

изкуство,

докторска

катедра „Музика”

програма
с научен

ръководител проф. ди Пенчо Цветанов Стоянов и тема на дисертационния
труд: „Инструменталната балада и нейното мястото в художествената система на
романтичната естетика.”
Със заповед № Р 33-5392 от 01.12.2014 г. на Ректора на ПУ „Пасий
Хилендарски“ комисия в състав председател доц.д-р Галена Иванова и членове
доц.д-р Симо Иванов и доц.д-р Боряна Иванова проведе конкурсен изпит за
задочен докторант по област на висше образование 1. Педагогически науки,

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на
възпитанието и дидактика /Предучилищна педагогика/
Кандидатът Теодора Живкова Бахчеванова е с успех от писмен изпит по
специалността мн.добър 4,50, устен изпит по специалността мн.добър 5,00, изпит
по английски език мн.добър 5,00.
Кандидатът Елена Ангелова Каменова е с успех от писмен изпит по
специалността мн.добръ 4,50, устен изпит по специалността мн.добър 5,00, изпит
по чужд език добър 3,50.
Комисията предлага на Факултетния съвет Теодора Живкова Бахчеванова и
Елена Ангелова Каменова да бъдат зачислени като задочни докторанти в катедра
„Предучилищна педагогика“.
Искането на катедра „ПУП“ Теодора Живкова Бахчеванова да бъде
зачислена от задочен в редовен докторант като процедура е невъзможно,
съгласно чл.14, ал.2 от Правилника за РАС – „по утвърдени от МС места“.
Деканът на ПФ изясни на членовете на ФС, че по процедура кандидатите са за
две места задочно обучение и са успешно представили се на изпитите за този
конкурс, т.е. няма трети успял кандидат, за да се усвои бройката за редовно
обучение.
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Елена Ангелова Каменова като задочен
докторант по

област на висше образование: 1. Педагогически науки,

професионално направление: 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на
възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) към катедра
Предучилищна педагогика , с тема на

дисертационен

труд: „Иновативен

педагогически модел в ранното чуждоезиково обучение” и научен
ръководител доц.д-р Боряна Георгиева Иванова
ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Теодора Живкова Бахчеванова като задочен
докторант по област на висше образование: 1. Педагогически науки,
професионално направление: 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на
възпитанието

и

дидактика

(Предучилищна

педагогика)

с

тема

на

десертационен труд „Развитие на сюжетно-ролевата игра като съвместна

дейност при 5-7 годишните деца” и научен ръководител

доц.д-р Галена

Иванова.
ФС РЕШИ: Зачислява Борис Георгиев Тилов в докторантура на
самостоятелна подготовка по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,
докторска програма Педагогическа и възрастова психология към катедра
„Психология“, с тема на дисертационен труд „Импулсивността в детскоюношеска възраст“ и научни ръководители проф.дпсн Веселин Василев и
проф.дпн Румен Стаматов.
ФС РЕШИ: Променя темата на дисертационен труд на Биляна Валериева
Гинина – редовен докторант в катедра Психология
образование

3.

Социални,

стопански

и

правни

по област на висше
науки,

професионално

направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и възрастова
психология от „Особености на емоционалната привързаност в ранното детство“
на „Ситуативно-делово общуване с възрастния и привързаност при децата от
една до тригодишна възраст“.
ФС РЕШИ: Да бъде удължена докторантурата на Ивана Миладинова –
редовен докторант по област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма
Специална психология“, съгласно чл.8 (3) от Закона за развитие на академичния
състав в Република България и чл.26 (3) от Правилника за РАС на ПУ за срок от
1 (една) година, считано от 21.01.2015 г. по семейни причини, без право на
стипендия.
ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 /сто лева/ на Лилия
Виткова Бабакова, редовен докторант към катедра „Психология“ във връзка с
защита на дисертационен труд за ОНС „доктор“.
ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2014 г. – 01.02.2015
г. на Паулина Петрова Стоянова – задочен докторант по област на висше
образование

1.

Педагогически

науки,

професионално

направление

1.3.

Педагогика на обучението по..., докторска програма Методика на обучението по
(изобразително изкуство) към катедра „Естетическо възпитание“ с тема на

дисертационен труд „Система на обучение по рекламен дизайн на студентите във
ВУЗ“ и научен ръководител проф.д-р Бисер Дамянов и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява прекъсване на докторантурата на Паулина Стоянова,
задочен докторант в докторска програма Методика на обучението по
/изобразително изкуство/ в катедра „Естетическо възпитание“ за срок от 1 /една
година/, считано от 01.02.2015 г., поради майчинство.
ФС РЕШИ: Да бъде удължена докторантурата на Сюзан Орхан
Моллаюсеин – задочен

докторант в докторска програма Методика на

обучението по /бит и технологии/, за срок от 1 (една) година, считано от
01.04.2015 г. по здравословни причини.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от гл.ас. Хилда Нишан
Терлемезян – докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2
Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика с тема на
дисертационния труд: “Дидактика на усвояването на сегашно просто и
сегашно продължително време в английския език от ученици в ІV клас на
начален етап на СОУ” с научен ръководител: доц. д-р Албена Александрова
Овчарова за периода от 18.07.2014 г. до 27.01.2015 г., дава много добра оценка
и отчислява с право на защита, считано от 27.01.2015 г. Определя дата за
предварителна защита 25.02.2015 г. от 12.00 ч. в заседателна зала 222 на Нова
сграда на ПУ.
ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да обяви конкурс за главен асистент по
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство, научна специалност Музикознание и музикално
изкуство (джаз и поп пеене), със срок от 2 месеца от обявяването му в ДВ.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри еднократна промяна за втори
семестър на учебната 2014/2015 г. в учебния план на специалност „Социални
дейности“ редовно обучение, както следва:
- В 4 семестър дисциплината „Консултиране в социалните дейности“ се
заменя с дисциплината „Комуникационни умения“, като хорариумът,
самоподготовката и кредитите се запазват;

- В 6 семестър дисциплината „Социална работа с лица, жертви на
насилие“ се заменя с дисциплината „Управление в социалните проекти“
като хорариумът, самоподготовката и кредитите се запазват.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри в учебния план на специалност
„Психология“ задочно обучение, ОКС „бакалавър“ в 4 семестър хорариумът на
дисциплината Социална психология от 10+10+0 да се промени на 20+15+0, като
се променя самоподготовката от 160 на 145 и се запазват кредитите.
ФС РЕШИ: Одобрява Конспект за държавен изпит за специалност
„Педагогика на обучението по графичен дизайн“, ОКС „Магистър“ за учебната
2014/2015 година
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри разкриването на специалност
„Начална училищна педагогика“ редовно обучение, за ОКС „Бакалавър“ през
учебната 2015/2016 година.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебен план на нова специалност
„Начална училищна педагогика“ за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение за
учебната 2015/2016 година.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри еднократно за учебната 2014/2015
година в учебния план на специалност „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ дисциплината „Човек и общество“ – факултатив 3 част – от 3
семестър да се премести в 4 семестър, поради заболяване на преподавателя.
ФС РЕШИ: Предлагаме на АС в магистърска програма „Образователен
мениджмънт“ да се промени формата на дипломиране от „защита на дипломна
работа“ в „държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа“.
ФС РЕШИ: Одобрява нов конспект за писмен държавен изпит по Методика
на обучението в началния етап на СОУ за специалност НУПЧЕ, редовно
обучение в сила от учебната 2014/2015 г. /въпросите по Методика на обучението
по английски език се включват към този конспект/
ФС РЕШИ: Одобрява нов конспект за писмен държавен изпит по
Технологии на педагогическите взаимодействия в детската градина на
специалност ПУПЧЕ редовно обучение в сила от учебната 2014/2015 г. /

въпросите по Методика на обучението по английски език се включват към този
конспект/
ФС

РЕШИ:

Утвърждава

за

ръководител

катедра

“Социални

дейности” доц.д-р Людмила Павлова Векова.
ФС РЕШИ: Одобрява кандидатстудентите, издържали изпит по музика на
предварителната сесия с оценка най-малко „много добър 5,00“ да се записват
като студенти на ПУ „Пасий Хилендарски“ в специалностите „Музика“,
„Педагогика на обучението по музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“.
ФС

РЕШИ:

Одобрява

кандидатстудентите,

издържали

изпит

по

изобразително изкуство на предварителната сесия с оценка най-малко „много
добър 5,00“ да се записват като студенти на ПУ „Пасий Хилендарски“ в
специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият договор на
проф. дпн Пламен Радев Иванов, на основание § 11 от ПЗР на ЗВО за срок от 1
(една) година, считано от 21.07.2015 г. до 21.07.2016 г.
ФС РЕШИ: Обявява допълнителна сесия за четвърти курс от 16.02.2015 до
02.03.2015 г. , като преддипломната практика стартира от 4.03.2015 г.
ФС РЕШИ: До защита на дипломни работи за учебната 2015/2016 г. в
магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието” (редовно и
задочно обучение) да се допускат студенти със среден успех от курса на
обучение не по-малък от отличен (5.50) .
ФС РЕШИ: В магистърска програма „Образователен мениджмънт“ до
защита на дипломни работи за учебната 2015/2016 г. да се допускат студенти със
среден успех от курса на обучение не по-малък от отличен /5.50/
ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/доц.дпн Р.Танкова/

