
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  №  5/25.01.2016 г. 

 

ФС РЕШИ:  Одобрява за хонорувани преподаватели за втори 

семестър на учебната 2015/2016 г. следните лица: 

Катедра „НУП“ 

1. Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 350 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 – 350 ч. упр. по дисциплината Методика 

на обучението по български език и литература в началния етап на 

СОУ - спец. “Начална училищна педагогика и чужд език”, спец. 

„Предучилищна и начална училищна педагогика” – р.о. и спец. 

„Педагогика“. 

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. Искра Павлова Ангелова – 120 часа упр. по дисц. Методика на 

обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на 

СОУ – спец. „Начална училищна педагогика и чужд език”. 

7. Илия Иванов Пашков – 120 ч. упр. по дисциплината Методика на 

обучението по чужд език (английски език)  – спец. „Предучилищна 

педагогика и чужд език”. 

Катедра „ Психология“ 

1. Проф.дпсн Наталия Христова Александрова – 200 часа в 

упражнения по дисциплина Психология на обучението в специалностите, 

Социална педагогика, дисциплина Социална работа с хора от третата възраст 

в специалност Социални дейности. 

2. Проф. дмн Надежда Петрова Маджирова – 230 часа в упражнения 

по дисциплина  Психопатология в специалност  –Психология слят поток със 

Специална педагогика,  дисциплина Детско- юношеска психопатология в 

специалност Социална педагогика 

3. Проф.д-р Енчо Недялков Герганов –  300 часа в упражнения по 

дисциплина Основи на психометрията , психологическата диагностика и 

психолингвистика в специалност Психология  

4. Проф.д-р Румяна Божинова Манова –  350 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на личността в специалност Психология   

5. Доц.д-р Добринка Асенова Божинова –250 часа в упражнения по 

дисциплина Увод в консултативна психология в специалност Психология  

6. Гл.ас. Иван Стефанов Стоянов – 200  часа  в упражнения по 

дисциплина Психология на развитието в специалност -  НУПЧЕ , дисциплина 

Психология на обучението в специалност Социална педагогика 

7. Д-р Добрил Колев – 100  часа в упражнения по дисциплина 

Социална психология в специалност „Психология”, дисциплина 

организационна психология в специалност „Психология“, дисциплина 

Трудова психология в специалност БИТ 

8. Д-р Диляна Светославова Ангелова- 120  часа в упражнения по 

дисциплина Когнитивна  психология в специалност „Психология” 



9. Виктория Антраник Ангелова - 80 часа в упражнения по 

дисциплина Психологическа диагностика  в специалност Социални дейности. 

10. Стефан Любомиров Августинов - 80 часа в упражнения по 

дисциплина ЗИД-ІІІ модул Класификационни системи  в специалност 

Психология,  дисциплина Психологическа диагностика  в специалност 

Социални дейности. 

Катедра „Социални дейности“ 

1. Д-р Петко Иванов Минев -  150 часа в упражнения по 

дисциплините Законодателна защита на хора в неравностойно положение и 

Трудово право в специалност “Социални дейности”  

2. Ас. Златка Петрова Касандрова- 120 часа в упражнения по 

дисциплините Технологии във възпитателната работа-4 част и Преддипломна 

практика в социалните институции в специалност “Социални дейности” 

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

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

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

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

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

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

педагогика. 

5. Доц.д-р Георги Петров – 80 ч.  в упражнения по дисциплината 

Педагогика на отклоненото поведение, с ІІІ к., сп. Социална педагогика 

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

упражнения по дисциплината „Методика на корекция на речевата патология”, 

с ІІІ курс, специалност  Специална 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 – 150 часа в упражнения по 

дисциплината ИПБО” с ІІІ к. сп. Специална педагогика и с І курс, спец. НУП 

и ЧЕ, ИПБО с І курс, специалност НУП и с І к. ПНУП. 

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. 

10. докторант Христина Христова Григорова -  60 часа в упражнения 

по дисциплината Педагогика на отклоненото поведение, с ІІІ к., сп. Социална 

педагогика.  

Катедра ПУП 

1. Десислава  Йорданова Цолевска  - по практически английски език –   

100 ч. упр. 

2. Атанаска Димитрова Кафалиева - по практически английски език–   

110 ч. упр.  

3. Иванка Филипова Манчева - по практически английски език–   230 ч. 

упр.  

4. Живка Карапалева - по практ. английски език –   250 ч. упр. 

5. Стефка Йосифова Бойкина – по практ. английски език –   100 ч. упр. 

6. Биляна Младенова Калоферова -  по дисц. ПВДОС – упражнения и 

хоспитиране в спец. ПУПЧЕ р.об. –     45 ч. упр. 

      7. Елена   Костадинова  Костадинова  - хосп.по дисц. МОБЕ  в 

ПУПЧЕ р.о.–     45 ч. упр.                                     

8. Пламена Петрова Гълъбова –  упр. по дисц. ПТИ в ПУПЧЕ  р.об. и 

ПНУП з.об. –     60 ч .упр. 

9. Соня Борисова Серафимова –  упр. по дисц. ПТИ в ПУПЧЕ  р.об. и 

ПНУП з.об. –     60 ч. упр. 

10. Доц.д-р Тодорка Тодорова  Велинова –  лекции по дисц. ФМП в 

ПУПЧЕ, ПНУП – р. об. –   180 ч. упр. 

11. Цонка Спасова Илиева – семинари и упр. по дисц. МОБЕ в ПНУП 

р.об., ПУПЧЕ и ПНУП з.об. -    300 ч. упр 



Катедра „Музика“ 

1. Владимир Симеонов Величков – 90 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет (кавал)“ с Iк, II к., IIIк., спец. „Музика“; 

2. Пенчо Димитров Пенчев - 155 часа в упр. по дисциплините «спец. 

предмет (ударни инструменти)» и «Методика на обучението по ударни 

инструменти» с III, IV к. ДПИИ,  «Задължителни ударни инструменти или 

перкусионни състави за ударни» с III к., ДПИИ; 

3. Ганка Георгиева Георгиева - 30 часа в упр. по дисциплината 

«спец. предмет/пеене, с II к., ПОМ, Методика на обучението по пеене; 

4. Георги Иванов Найденов - 240 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с I, II к, IIІ к., спец. Музика;  ИД III ч. 

„Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с I, IIк,  IІI к., ПОМ, „Спец. 

предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с I, II и IІІ к., ПОМ., ИД. „Музикални 

ансамбли“ Vч, IIIк. спец. Музика,  ИД „Спец. предмет инструмент / пеене 

(гайда)”, IIIк., спец. ПОМ, ИД VIчаст „Музикални ансамбли“ VIч.с II курс 

„Музика“;  

5.  Апостол Алексиев Маронов - 60 часа в упр. по дисциплините ИД 

3 част„Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с II и IІI к., спец. ПОМ, 

„Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с II к., спец. „Музика“; 

6. Петър Веселинов Койчев - 60 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (китара)” с III, IV к., спец. ДПИИ,  ИД 3 част 

„Спец. предмет инструмент / пеене (китара)” с III к., спец. ПОМ; 

7. Иван Димитров Енев - 255 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

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

ДПИИ и „Музика“,„Методика на обучението по ударни инструменти“ с IVк. 

ДПИИ 

8. Станка Иванова Даутовска - 405 часа в упр. по дисциплините 

«Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с IVк. ДПИИ, ИД «Спец. 

предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с Ik, IIк. и III к., ПОМ, «Спец. 

предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с I, II к. и III к., спец. Музика,  

ИД 4 част „Пеене в народен хор“ IV ч. с II к., спец. Музика; 



9. Румяна Дойнова Халачева - 75 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (флейта)” и „Методика на обучението по флейта“ 

с ІV к., спец. ДПИИ; 

10. Петър Александров Джурков – 300 часа в упр. по дисциплините 

«спец. предмет инструмент / пеене (пиано)» с IIк. и IVк. ДПИИ, «Аранжиране 

за джаз и поп формации» с III к.  ДПИИ, «Музикални формации II част» с III 

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

формации III част» с IV к.  ДПИИ, «Електронни клавишни инструменти“, II к., 

ДПИИ; 

11. Проф. ди Пенчо Цветанов Стоянов - 210 часа в упр. по 

дисциплините «Музикален анализ» с ІІ к., спец. ПОМ, «Музикален анализ» с 

ІІ к. и спец. Музика, «Музикални форми и жанрове» с II к.  спец. ДПИИ, 

«Хармония с аранжиране I част» с III к.  спец. ПОМ и Музика, ръководство на 

докторант (30ч.); 

12. Пенчо Димитров Пенчев – 30 часа в упр. по дисциплините ИД 

«спец. предмет инструмент / пеене (тромпет)» с IIк. ДПИИ; 

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

предмет инструмент / пеене (кавал)» с IIIк. спец. Музика; 

14. Доц. д-р Тодорка Христова Кушева - 210ч. в упр. по дисциплините 

„МОМ в НЕ на СОУ“, спец. НУПЧЕ, „МОМ в СОУ“, спец. ПОМ и „Музика“ 

IIIк., ръководство на докторант (30ч.); 

15.  Христо Стоянов Минчев - 60ч. в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (бас китара и контрабас)“ с I к. ДПИИ; 

16. Анелия Асенова Сталева - 30ч. упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (цигулка)“ ИД, спец. ПОМ, с I к.; 

17. Велика Тонева Георгиева - 200ч. в упр. по дисциплината „MОМ в 

НЕ на СОУ“  (хоспетиране), спец. ПНУП IIIк, Р.О. и З.О., ММВ 

(хоспетиране), спец. ПУПЧЕ, II к., Преддипломна практика в ДГ, начален  и 

среден етап на СОУ; 

18. Мария Георгиева Калоферова - 30часа в упр. по  дисциплината 

МОМ в СОУ, спец. ПОМ, IIIк. 



19. Проф. д-р Сребра Невинова Михалева - 75 часа в упр. по 

дисциплината „Вокална техника за инструменталисти” или „Дикция с 

микрофонна техника за певци”, „Методика на обучението по пеене“ с ІІ, IV к., 

спец. ДПИИ. 

Катедра „Естетическо възпитание“ 

1) 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. Доц. д-р Свилен Цветков Костадинов  – 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. 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. 

7. Найден Младенов Младенов – 100 ч. в упр. по дисциплината 

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

ПНУП 

8. Доц. д-р Зора Георгиева Янакиева - 90ч. в дисциплината МОИИ в 

ПГ на СОУ, спец. ПОИИ, IIIк., МОИИ в прогимназиалния и гимназиалния 

етап на СОУ с III к., VI сем., ПОИИ – хоспетиране 

2) ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ” 



1. Доц. д-р Георги Андреев Юручев – 75 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 

4. Георги Динков Божев – 30 часа упр. с дисциплината „Обучение по 

агроекологични технологии“ с III к. 

5. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов - 60ч. упр. по дисциплината 

„Обща електротехника с електроника“ 

3) ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН 

ТЕАТЪР” 

1. Проф. Ваня  Бориславова Лозанова – 240 часа в упр. по 

дисциплините История на театъра,  История на литературата,  Съвременно 

киноизкуство,  I, II и III курс; 

2. Петър Божидаров Влайков – 90 ч. в упр. по дисциплината 

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

3. Проф. Димитър Любенов Янбастиев –  180 ч. в упр. по 

дисциплините „ОСД“   с I, II и III курс, спец. АДТ;                                              

4. Зоя Неделчева Капон –   120 ч. в упр. по дисциплините  

„Художествено слово“ с III  и  IV курс, спец. АДТ;                                                                                                                        

5. Ивана Тодорова Папазова – 240 ч. в упр. по дисциплината  

„Актьорско майсторство“ с II курс, спец. АДТ;   

6. Йосиф Ллилянов Герджиков – 120 ч. в упр. по дисциплината  

„Вокални техники“, факултатив с II курс, спец. АДТ ;  

7. Доц. д-р Желка Колева Табакова – 120 часа, по дисциплината 

„Исторически танци“, ИД “Танцов театър” с II курс; 



8. Доц. д-р  Петър Георгиев Змийчаров - 30 ч. в упр. по 

дисциплината     „Пластични изкуства“ с  I курс, спец. АДТ;     

9. Стефан Любомиров Попов  –  310 ч. в упр. по „Актьорско 

майсторство“ с III курс, спец. АДТ  

10. Антония Иванова Търпова  - 30 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“ с IV курс 

11. Катерина Дафкова Николова - 20ч. упр., по дисциплината 

„Музикално изпълнителско изкуство“, спец. АДТ, II к.                                                 

Катедра „ТМФВ и спорт“ 

1. проф. Мима Иванова Николова – 200 часа – анатомия  

2. проф. Димитър Танев Кайков – 200 часа – психология – 10 лв.  

3. проф. Бонка Михайлова Димитрова – 100 часа – гимнастика – 10 лв. 

4. проф. дмн Василий Щерев Ишев – 100 часа – спортна медицина и 

хигиена 

5. проф. Йонко Тодоров Йонов – 100 часа – лека атлетика 

6. Донка Жекова Киркова – 100 часа – спортен масаж 

7. Георги Стойков Сивов – 100 часа – хандбал  

8. Мартин Манчев Бонев – 150 часа – ОФП  

9. Живка Огнянова Атанасова – 150 часа – ОФП 

10. Велика Тонева Георгиева – 100 часа – ритмика и танци 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Гергана Димитрова Колчакова 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: "Приобщаваща образователна среда за ученици със специални 

образователни потребности /СОП/".     

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Мария Петкова Джонова-Добровска  

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: "Фамилно-училищни интеракции за 

приобщаване на ученици със специални образователни потребности 

/СОП/".     

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Бояна Руменова Радева 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 доц.д-р Албена 

Александрова Овчарова  и тема на дисертационния труд: „Училището като 

учеща се организация /начален етап/”.  

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Владислава Ангелова Митева като 

редовен  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: „Управление на 

училищното образование на общинско ниво – традиции, състояния и 

възможности”.  

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Гергана Манчева Манева като 

редовен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика /Социална педагогика/ към катедра „Педагогика и 

управление на образованието” с научен ръководител проф.д-р Нели Илиева 

Бояджиева  и тема на дисертационния труд: „Социално-педагогическо 

консултиране в училище”. 

 ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Мария Маркова Величкова като 

редовен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика /Социална педагогика/ към катедра „Педагогика и 

управление на образованието” с научен ръководител доц.д-р Албена 



Александрова Овчарова и тема на дисертационния труд: „Социално-

педагогическа работа с деца роми”. 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Дарина Желкова Георгиева като 

редовен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика /Семейна педагогика/ към катедра „Предучилищна 

педагогика” с научен ръководител доц.д-р Елена Стоянова Събева  и тема 

на дисертационния труд: „Система за педагогическо образование на 

родители с деца в предучилищна възраст”. 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Светлина Веселинова Койчева 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 музика към  катедра „Музика” с научен 

ръководител доц. д-р Тодорка Христова Кушева и тема на 

дисертационния труд: „Технологии за формиране на изпълнителски умения 

в обучението по музика при ученици в първи гимназиален етап на 

училищното образование”. 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Елица Николова Гигова 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: „Приложение на пленера в 

обучението по изобразително изкуство в прогимназиален етап на училището“. 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Надежда Недялкова Ангелова 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 проф.д-р Бисер Илиев 

Дамянов  и тема на дисертационния труд: „Компютърни технологии в 



обучението по графичен дизайн за формиране на професионална 

компетентност“. 

ФС РЕШИ: Променя темата на проект за дисертационен труд на 

Виктория Антраник Ангелова  - 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 ” от ,,Възрастова 

динамика на психологическото време и его-ангажираността в темите на 

живота" на  ,,Времева перспектива и смисъл на живота в юношеска 

възраст". 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за извършената работа от  

ИВАНА ВЪЛЧИНОВА -  редовен докторант към  катедра “Психология” 

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

науки; професионално направление 3.2. Психология; докторска програма 

Специална психология  с тема на дисертационния труд: “Психологически 

особености на работещите с деца със специални потребности ”, научен 

ръководител: проф. дпн Дора Левтерова за периода от  24.01.2015 г. до 

24.01.2016 г. , дава много добра оценка и отчислява  с право на защита, 

считано от 24.01. 2016 г. 

ФС РЕШИ: Съгласно чл.8 (3) от Закона за развитие на академичния 

състав в Р България и чл. 26 (3) от Правилника за РАС на ПУ  да бъде 

удължен  срокът  на  докторантурата с една година, считано от  01.03.2016 

г., на редовен докторант Пенка Кръстева Вълчева, област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на 

обучението по български език и литература в началния етап на СОУ“ по 

семейни причини. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура  за придобиване на научната 

степен „доктор на науките” от доц. д-р Жана Атанасова Янкова  с 

дисертационен труд на тема „Помощни средства и технологии за 

обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в 



професионалната подготовка на ресурсните учители“ по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Специална педагогика) в катедра „Педагогика и управление 

на образованието“. 

ФС РЕШИ: Във връзка с  откритата процедура за придобиване на 

научната степен ‘доктор на педагогическите науки’ по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност Специална педагогика  от  доц. д-р Жана 

Атанасова Янкова от катедра „Педагогика и управление на образованието“ с 

тема на дисертационния труд: „Помощни средства и технологии за 

обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в 

професионалната подготовка на ресурсните учители“  и в съответствие  с 

чл. 30(2)  във връзка с  чл. 40 от ППЗРАСРБ и чл. 37(1)  във връзка с чл. 48(1) 

от ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да определи научно жури в състав: 

            Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф.д.п.н. Мира Димитрова Цветкова – Арсова – Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Специална педагогика); 

2. Проф. д-р Веска Митева Шошева – пенсионер – гр. Стара Загора, 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика);  

3. Проф. д-р Златко Иванов Добрев  -  пенсионер – гр. София,  област 

на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 

1.2. Педагогика (Специална педагогика); 

4. Проф. д-р Катерина Каролева Караджова – Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ – гр. София, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

(Специална педагогика); 

   Вътрешни членове за Пловдивския университет: 



5. Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика). 

6. Проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова - Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Специална педагогика); 

7. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова - Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика). 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Снежана Христова Николова –  Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен външен. област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Специална педагогика) - външен 

2. Доц. д-р Галена Стоянова Иванова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика) -  вътрешен. 

Откритото заключително заседание да се проведе на 25.03.2016 г., от 

12.00 часа в заседателната зала на Нова сграда, етаж ІІ на Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”. 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 200.00 лева (двеста 

лева) на доц. д-р Жана Атанасова Янкова за отпечатване на автореферат 

във връзка с провеждане на открито заседание за защита на 

дисертационен труд тема „Помощни средства и технологии за обучение 

на деца и ученици със специални образователни потребности в 

професионалната подготовка на ресурсните учители“ по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 



Педагогика (Специална педагогика) за присъждане на научната степен 

„доктор на науките”. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение по магистърска 

програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“, след ОКС 

„бакалавър“ задочно обучение, срок на обучение 3 семестъра, 

професионална квалификация – педагог, детски учител и начален 

учител, образователно-квалификационна степен – магистър, начало – 

март 2016 г. във Филиал - гр. Смолян, с такса за обучение 450 лв. на 

семестър. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на 25 студенти от 

месец март 2016 г. в магистърска програма „Начална училищна 

педагогика“ /неспециалисти/, задочно обучение. Обучението ще се 

извършва по проект в   Еразъм плюс, Ключово действие 3: Подкрепа за 

реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика, 

Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното 

образование (2014/Ц 455/08)  A New Way for New Talents in Teaching /   

Нови пътеки към учителската професия/ с участници от българска 

страна МОН, ПУ и Фондация „Заедно в час“. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на  45 студенти от 

месец март 2016 г. в магистърска програма „Училищна педагогика - 

Учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение”, задочно 

обучение. Обучението ще се извършва по проект в   Еразъм плюс ,  

Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – 

Инициативи за иновативна политика, Експериментални подходи към 

политиките в сектора на училищното образование (2014/Ц 455/08)  A New 

Way for New Talents in Teaching /   Нови пътеки към учителската 

професия/ с участници от българска страна МОН, ПУ и Фондация 

„Заедно в час“. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри на провеждане на обучение 

от Педагогически факултет във Филиал Кърджали в допълнителна 

квалификация „детски учител“ и допълнителна квалификация „начален 



учител“,  по сега действащи учебни планове в рамките на 1,5 години, с 3 

такси по 500 лв. при група минимум 15 човека. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор на проф. дпсн Веселин Костов Василев за срок от 1 (една) година, 

считано от  27.04.2016 г. до 27.04.2017 г. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор на доц. д-р Камелия Бориславова Галчева за срок от 1 (една) 

година, считано от  27.03.2016 г. до 27.03.2017 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява тема на студентския научен форум за 2016 г. – 

„Детето и съвременният свят“ – 14.05.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/     Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/       /доц.дпн Р.Танкова/ 


