ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 5/21.02.2017 г.
ФС РЕШИ: Одобрява хонорувани преподаватели през втори
семестър на учебната 2016/2017 година следните лица:
Катедра НУП
1.

Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 300 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.

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

обучението по български език и литература в началния етап на СОУ и
Методика наобучението по математика в началния етап на СОУ – спец.
„Педагогика”.
3. Искра Павлова Ангелова – 100 часа упр. по дисц. Методика на
обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на СОУ –
спец. „Начална училищна педагогика и чужд език”.
4. Илия Иванов Пашков – 80 ч. упр. по дисциплината Методика на
обучението по чужд език (английски език)

– спец. „Предучилищна

педагогика и чужд език”.
5. Д-р Марияна Асенова Карталова – 120 ч. упр. по
дисциплината

„Езикознание“ – спец. „Начална училищна педагогика и

чужд език“ и спец.„Предучилищна педагогика и чужд език“.
Катедра ТМФВ и спорт
1.
10 лв.

Проф. д.б.н. Мима Иванова Николова – Анатомия – 100 часа –

2.

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

култура – 100 часа
3.

Проф. д-р Василий Щерев Ишев дм – Спортна медицина и

хигиена – 100 часа
4.

Гл. ас. Мариана Алексиева Борукова – Баскетбол (упражнения)

– 100 часа
5.

Георги Стойков Сивов – хандбал – 100 часа

6.

Гена Енчева Андонова – биомеханика – 100 часа

КАТЕДРА ПУП
1. Десислава Йорданова Цолевска - по практ. английски ез.
– 120 ч. упр.
2. Живка Георгиева Карапалева - по практ. английски ез.
– 300 ч. упр.
3. Росица Георгиева Пейчева – Ботева – по практ. английски ез.
– 350 ч. упр.
4. Биляна Младенова Калоферова -

по дисц. ПВДОС – в

спец.ПУПЧЕ -100 ч. упр.
5. Пламена Петрова Гълъбова – по дисц. ПТИ в ПНУП - р.о. и
з.о.

- 60 ч .упр.
6. Соня Борисова Серафимова – по дисц. ПТИ в ПНУП – р.о. и

з.о. - 60 ч. упр.
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 - 200 часа в упражнения

по дисциплината “Теория на възпитанието” с ІІ к. сп. Педагогика и I к. сп.
Социални дейности

3.

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

по дисциплината “Доцимология” с ІІІ к. сп. Педагогика.
4.

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

Педагогика на отклоненото поведение, с ІІІ к., сп. Социална педагогика
5.

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

упражнения по дисциплината „Методика на корекция на речевата
патология”, с ІІІ курс, специалност Специална педагогика
6.

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.
7.

Д-р Лиляна Иванова Чобанова – 150 часа в упражнения по

дисциплината Методика на корекция на речевата патология» с ІІІ курс,
специалност Специална педагогика; «Персонална идентичност при лица
със СОП, с II к. спец. Специална педагогика и „Интеграция на деца и
ученици със специални образователни потребности“, II к., спец. НУПЧЕ.
8.

Проф.д-р Станислава Йорданова Стоянова – 100 часа в

упражнения по дисциплината Основи на диагностиката в психологията и
социалната практика с II курс, специалност Социална педагогика
9.

Проф.д-р Дроздстой Стоянов Стоянов – 120 часа в упражнения

по дисциплината „Психопатология“ с IIкурс, специалност Специална
педагогика
10.

Ас.Златка Петрова Касандрова -

специалност

Социална

педагогика

по

300 часа в упражнения в
дисциплините

Теория

на

възпитанието с I курс и Педагогика на отклоненото поведение, с ІІІ к. и
лятна практика; в специалност Социални дейности – Технологии във
възпитателната работа, III курс. и преддипломна практика в социалните
институции
Катедра Психология

1.

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
2.

Проф. дпсн Наталия Христова Александрова -

100 часа в

упражнения по дисциплина Социална работа с хора от третата възраст в
специалност –Социални дейности
3.

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

дисциплина Основи на психометрията и психологическата диагностика в
специалност Психология, дисциплина Методи за изследвания в социалните
и поведенческите науки в специалност Социални дейности
4.

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

по дисциплина Психология на личността в специалност Психология и
Психология на личността в специалност Социални дейности
5.

Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров –250 часа в упражнения по

дисциплина Организационна психология в специалност Психология , по
дисциплина Социална работа с девиантното поведение в специалност
Социални дейности
6.

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

дисциплина Психология на развитието в специалност -

НУПЧЕ ,

дисциплина

Социална

Психология

на

обучението

в

специалност

педагогика
7.

Д-р Добрил Николов Колев – 50

часа в упражнения по

дисциплина Трудова психология в специалност Педагогика на обучението
по бит и технологии
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 Методи за изследвания в социалните и поведенческите науки

в

специалност

Социални

дейности,

дисциплина Психологическа

диагностика в специалност Социални дейности.
10.
по

Д-р Стефан Любомиров Августинов - 180 часа в упражнения

дисциплина

ЗИД-ІІІ

модул

Класификационни

Невропсихология в специалност Психология,
работа със семейства на деца с увреждания

системи

и

дисциплина Социална
в специалност Социални

дейности.
11.

Д-р Петко Иванов Минев - 180 часа в упражнения по

дисциплина Законодателна защита на хора в неравностойно положение и
Трудово право в специалност Социални дейности.
Катедра „Естетическо възпитание“
специалност „Актьорство за драматичен театър“
1.

Проф. Ваня Лозанова - дисц. „История на театъра“- 1 и 2 курс;

фак.“Съвременно киноизкуство“ – 3 курс

-

150 ч.

упр.
2.

Проф. Димитър Янбастиев - дисц. „Сценични бойни техники“-

2к-с - 60 ч. упр.
3.

Ивана Папазова –„Актьорско майсторство“ -3 курс

- 310 ч. упр.
4.

Йосиф Герджиков – дисц. „Вокална техника“-1 курс

- 60 ч. упр.
5.

Доц.д-р Мариета Иванова Гиргинова

сцена“

с 1 курс; „Магическият реализъм в българската

драматургия“
6.

– фак.“Литература и

с 2 курс - 120 ч. упр.

Петър Божидаров Влайков – „Актьорско майсторство“ с 2 курс

- 240 ч. упр.
7.

Стефан Попов - „Актьорско майсторство“ с 4 курс

- 40 ч. упр.

8.

Д-р Таня Жоакимсман

движение“

– дисц. „Основи на сценичното

/ОСД/ с 1 и 2 курс, ИД „Работа с психологически

жест“ с 1 курс

- 180 ч. упр.

специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“
1.

Доц.д-р Галина Лардева – ИСИИ в 1 и 2 курс

- 150 ч упр.
2.

Доц. Владимир Генадиев – дисц. Графика, 2 курс

- 70 ч. упр.
3.

Владимир Паскалев – дисц. Живопис, 2 курс

- 50 ч. упр.
4.

Панайот Панайотов – дисц. Перспектива, 2 курс
- 55 ч. упр.

5.

Доц.д-р Милена Георгиева – дисц.ИБИИА, 3 курс

- 70 ч. упр.
6.

Доц.д-р Зора Янакиева – дисц. МОИИ в прогимн.игимн.етап на

СОУ - 90 ч. упр.
специалност „Педагогика на обучението по бит и технологии“
1.

Проф.д-р Георги Иванов –дисц. Стандарти и норми за БТО ;

дисц.Обучение по агроеколог. технологии в спец. ПОБТ , 3 курс
- 100 ч. упр.
2.

Георги Божев – пр.упр. по дисц. Обучение по агроеколог.

технологии в спец. ПОБТ , 3 курс
Катедра Музика
1.

Пенчо Димитров Пенчев - 60 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;
2.

Ганка Георгиева Георгиева - 30 часа в упр. по ИД

предмет/класик./пеене, с III к., ПОМ.

«спец.

Георги Иванов Найденов - 240 часа в упр. по дисциплините

3.

„Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с II к, IIІ к., IV к.спец.
Музика; ИД III ч. „Спец. предмет (гъдулка)” с I, IIк, IІI к., ПОМ, „Спец.
предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с II к., спец. „Музика“., ИД VI част
„Музикални ансамбли“ VI ч.с III курс „Музика“; ИД VII част „Музикални
ансамбли“ IV курс „Музика“; ИД VIII част „Музикални ансамбли“ IV курс
„Музика“;
Апостол Алексиев Маронов - 30 часа в упр. по дисциплините

4.

ИД 3 част„Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с IІI к., спец.
ПОМ, „Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с III к., спец.
„Музика“;
5.

Петър Веселинов Койчев - 90 часа в упр. по дисциплините

„Спец. предмет задължителна китара / (китараен съпровод)” с IV к., спец.
ДПИИ.
6.

Иван Димитров Енев - 180 часа в упр. по дисциплините „Спец.

предмет инструмент / пеене (ударни инструменти)” с II к., III к. и IVк,
спец. ДПИИ и II к. „Музика“ и II к. ПОМ;
7.

Станка Иванова Даутовска - 350 часа в упр. по дисциплините

«Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с I к., II к., III к., IVк.
спец. «Музика», ИД «Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с
IIк. и III к., ПОМ, спец. Музика II к дисц. „Пеене в народен хор“, ФД 4
част „Дирижиране на народен хор“ IV к., спец. Музика;
8.

Петър

Александров

Джурков

–

240

часа

в

упр.

по

дисциплините «спец. предмет инструмент / пеене (пиано)» с IIк. ДПИИ,
«Аранжиране за джаз и поп формации» II част с III к. ДПИИ, «Музикални
формации I част» с II к. ДПИИ , «Музикални формации III част» с III к.
ДПИИ,

«Музикални формации V част» с IV к.

клавишни инструменти“, II к., ДПИИ;

ДПИИ, «Електронни

9.

Пенчо Димитров Пенчев – 90 часа в упр. по дисциплините ИД

«спец. предмет инструмент / пеене (тромпет)» с IVк. ДПИИ, I к. „Музика“;
спец.предмет „туба“ I к. „Музика“;
10.

Христо Стоянов Минчев - 120ч. в упр. по дисциплината „Спец.

предмет (бас китара и контрабас)“ с III к. и IVк. /слива 3 и 4 курс/ДПИИ;
Спец. Предмет (контрабас) 2 курс ДПИИ.
11.

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

предмет (цигулка)“ ИД, спец. ПОМ, с II к.;
ФС РЕШИ: Да бъде записана Александра Илиянова Николова 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 математика
към катедра „Начална училищна педагогика“ с научен ръководител
доц.д-р Владимира Стефанова Ангелова и тема на дисертационния труд:
"Интерактивен модел на обучение по математика във втори клас,
базиран на информационните технологии ".
ФС РЕШИ: Да бъде записана Десислава Сашева Апостолова за
редовен докторант по: област на висше образование: 1.Педагогически
науки, професионално направление: 1.2.

Педагогика,

програма

дидактика.към

Теория

на

възпитанието

и

докторска
катедра

„Предучилищна педагогика“ с научен ръководител доц.д-р Галена
Стоянова Иванова и тема на дисертационния труд: "Модел за
преодоляване на проблеми в поведението при деца от предучилищна
възраст ".
ФС РЕШИ:

Да бъде записана Красимира Трендафилова

Благоева 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

към

катедра

„Педагогика

и

управление

на

образованието”. с научен ръководител проф.дпн Пламен Радев Иванов
и тема на дисертационния труд: „Управление на училищната култура
на основното училище".
ФС РЕШИ: Да бъде записан Александър Антонов Ангелов за
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: „Промяна в училищната организация при
въвеждане на облачни технологии ".
ФС РЕШИ: Да бъде записан Дилиян Илчев Манолов за редовен
докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни

науки,

професионално

направление

докторска програма Педагогическа и възрастова

3.2.

Психология,

психология

към

катедра „Психология”, с научен ръководител доц. д-р Кирилка
Симеонова Тагарева и тема на дисертационния труд: „Психичното
благополучие в прехода към зрелостта ".
ФС РЕШИ: Да бъде записана Роза Любенова Динчева за редовен
докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни

науки,

професионално

направление

докторска програма Педагогическа и възрастова

3.2.

Психология,

психология

към

катедра „Психология”, с научен ръководител доц.д-р Пламен Ангелов
Цоков и тема на дисертационния труд: „Ефекти на гнева върху
развитието на Аз-ефективността ".
ФС РЕШИ: Да бъде записан Илия Тодоров Маринчешки за
задочен докторант по: област на висше образование 3. Социални,
стопански

и

правни

науки,

професионално

направление

3.2.

Психология, докторска програма
психология

към

Педагогическа и възрастова

катедра „Психология ” с научен ръководител

проф.д.пс.н. Веселин Костов Василев и тема на дисертационния труд:
„Себеутвърждаване чрез просоциално поведение при прехода от
юношество към зрялост ".
ФС РЕШИ: Да бъде записана Радомира Стефанова Георгиева за
редовен докторант по: област на висше образование 3. Социални,
стопански

и

правни

науки,

Психология, докторска програма

професионално
Специална

направление
психология

3.2.
към

катедра „Психология” с научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова
Левтерова

и

тема

на

дисертационния

труд:

„Българският

жестомимичен език: психо-лингвистични и комуникативни измерения
".
ФС РЕШИ: Да бъде записана Мариела Николова КратунковаГюзелева за 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” с научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова
Левтерова и тема на дисертационния труд: „Екзекутивни функции
при ученици със специфични нарушения на способността за учене ".
ФС РЕШИ:

Да бъде записана Диана Георгиева Кацарова 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 музика към
катедра „Музика” с научен ръководител доц. д-р Таня Викторова
Бурдева и тема на дисертационния труд: „Педагогическа технология
за стимулиране на интереса на учениците от прогимназиален етап на
СУ към класическата музика ".

ФС РЕШИ: Да бъде записан Владимир Симеонов Величков за
редовен 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 ” с научен ръководител доц. д-р Веселин Койчев и
тема на дисертационния труд: „Изкуството на кавала - традиция и
съвременност ".
ФС РЕШИ: Да бъде записан Илко Цанев Василев за 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 ” с научен ръководител доц. д-р Веселин Койчев и
тема

на

дисертационния

съвременното

вокално

труд:

„Тенденции

изпълнителско

в

изкуство

развитието
в

на

българската

популярна музика от 90-те години на ХХ век до 20 -те год. на ХХI век
".
ФС РЕШИ: Да прекъсне докторантурата с една година, считано
от 21.02.2017 г., на редовен докторант Невена Георгиева Коилова,
област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално
направление: 1.2. Педагогика, докторска програма Педагогика на
взаимодействието дето-околна среда, по повод постъпило от нея
заявление до ректора на ПУ.
ФС РЕШИ: Да продължи докторантурата на Паулина Стоянова,
задочен докторант в катедра „Естетическо възпитание“ , считано от
01.02.2017 год., след прекъсване по майчинство.
ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2016 до
01.02.2017 г. за извършената работа от Мария Георгиева Калоферова
задочен докторант по: област на висше образование: 8. Изкуства,
професионално направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство,

докторска програма Музикознание и музикално изкуство с научен
ръководител

проф.ди

Пенчо

Цветанов Стоянов и тема

на

дисертационния труд: „Инструменталната балада и нейното място в
художествената система на романтичната естетика”, дава много добра
оценка за извършената дейност и отчислява с право на защита,
считано от 07.02.2017.
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на
образователна и научна степен доктор’ от Ивана Вълчинова с
дисертационен

труд

на

тема

„Психологически

особености

на

работещите с деца със специални потребности“ и научен ръководител
проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска
програма Специална психология
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен доктор’ от Ивана Вълчинова с
дисертационен

труд

на

тема

„Психологически

особености

на

работещите с деца със специални потребности“ и научен ръководител
проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска
програма Специална психология, по предложение на катедрения
съвет, протокол № 3/17.01.2017 г.

и на основание чл. 30(2) от

ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора на
Пловдивския университет да определи следния състав на научно
жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,

стопански

и

правни

науки,

професионално

направление

3.2.

Психология (Специална психология).
2. Проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански

и

правни

науки,

професионално

направление

3.2.

Психология (Психология на дейността).
3. Доц. д-р Иван Николов Бардов– – СУ "Св. Климент
Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански

и

правни

науки,

професионално

направление

3.2.

Психология (Експериментална психология).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова - Гаджалова – –
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, по: област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление

3.2.

Психология,

научна

специалност

Специална

психология и по: област на висше облазование 1. Педагогически
науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална
педагогика).
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 (Педагогическа и възрастова психология).
Резервни членове:
1.

Доц. д.пс.н. Нели Цветанова Василева – – СУ "Св. Климент

Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански

и

правни

науки,

професионално

направление

3.2.

Психология (Специална психология)– външен
2.

Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) - вътрешен
Факултетният съвет определи откритото заключително
заседание да се проведе на 27.04.2017 г. от 11.00 ч. в Нова сграда на
Университета (заседателна зала).
ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева
на Ивана Вълчинова - редовен докторант в катедра “Психология” за
отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито
заседание за защита на дисертационен труд.
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на
образователна и научна степен доктор’ от Ваня Илиева Велкова с
дисертационен труд на тема „Връзки между емпатията, агресията и
социалната интелигентност в горната училищна възраст“ и научен
ръководител проф.д.п.н. Румен Иванов Стаматов по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска
програма Педагогическа и възрастова психология
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен доктор’ от Ваня Илиева Велкова с
дисертационен труд на тема „Връзки между емпатията, агресията и
социалната интелигентност в горната училищна възраст“ и научен
ръководител проф.д.п.н. Румен Иванов Стаматов по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска
програма Педагогическа и възрастова психология, протокол №
4/17.01.2017 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от
ПРАСПУ , предлагаме на Ректора на Пловдивския университет да
определи следния състав на научно жури:

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Доц. д-р Мария Енчева Мутафова – Югозападен университет
«Неофит Рилски»Благоевград, по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология)
2. Доц. д-р Ева Боянова Папазова – Институт за изследване на
населението и човека при БАН

гр. София, по: област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление

3.2.

Психология

(Педагогическа

и

възрастова

психология).
3. Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб – Институт за изследване на
населението и човека при БАН

гр. София, по: област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология (Обща психология)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф.дпн

Румен

Иванов

Стаматов

–

Пловдивски

университет “Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология).
2.

Проф. дпсн Веселин Костов Василев – Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология ( Педагогическа и възрастова психология).
Резервни членове:
1.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 – външен

2.

Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – 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 - вътрешен
Факултетният съвет определи откритото заключително
заседание да се проведе на 30.05.2017 г. от 13.00 ч. в Нова сграда на
Университета (заседателна зала).
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на
образователна и научна степен доктор’ от Виктория Антраник
Ангелова с дисертационен труд на тема „Времева перспектива и
смисъл на живота в юношеска възраст“ и научен ръководител доц.д-р
Ирена Иванова Левкова по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска
програма Педагогическа и възрастова психология
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен доктор’ от

Виктория Антраник

Ангелова с дисертационен труд на тема „Времева перспектива и
смисъл на живота в юношеска възраст“ и научен ръководител доц.д-р
Ирена Иванова Левкова по:
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска
програма Педагогическа и възрастова психология, протокол №
5/14.02.2017 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от
ПРАСПУ , предлагаме на Ректора на Пловдивския университет да
определи следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:

1.

Проф. д-р Борис Симеонов Минчев -

СУ «Св. Кл.

Охридски»”, по: област на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Обща
психология)
2.

Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен

университет «Неофит Рилски»Благоевград,

по: област на висше

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология (Обща психология)
3.

Доц. д-р Йонка Стефанова Балтаджиева – Бургаски

свободен университет гр.Бургас, по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф.дпн

Румен

Иванов

Стаматов

–

Пловдивски

университет “Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология).
2.

Доц.д-р Ирена Иванова Левкова – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални,
стопански

и

правни

науки,

професионално

направление

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология).
Резервни членове:
1. 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 (Обща психология) –
външен
2.

Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) - вътрешен
Факултетният съвет определи откритото заключително
заседание да се проведе на 30.05.2017 г. от 14,30 ч. в Нова сграда на
Университета (заседателна зала).
ФС РЕШИ: Одобри план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на
Виктория Антраник Ангелова

-

редовен докторант в катедра

“Психология” за отпечатване на автореферат във връзка с провеждане
на открито заседание за защита на дисертационен труд.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри еднократна промяна в
учебния план на специалност „Актьорство за драматичен театър“ Дисциплината Пластични изкуства (Античност-Ренесанс) с хорариум
(15-0-0), изучавана през първи семестър да се прехвърли във втори
семестър на първи курс.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да открие обучение по магистърска
програма «Приобщаващо образование», задочна форма. Обучението
ще се извършва след подписан договор с Московския държавен
психолого-педагогически университет (МГППУ) от гр. Москва, Руска
федерация.
ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“
да не бъде прекратяван трудовият договор на проф.д.п.н. Пламен
Радев Иванов за срок от 1 (една) година, считано от 21.07.2017 г.
ФС РЕШИ: Одобрява комисия за изготвяне доклад-самооценка
по акредитация на специалност „Актьорство за драматичен театър“,
в състав:
Председател: Доц. Леонард Капон
Членове: 1. Д-р Маргарита Александрова
2. ас. Ивана Колева
3. ас. Константин Ковачев

4. ас. Зоя Капон
ФС РЕШИ: Поради избиране и заемане на академична длъжност
„професор“ по Театрознание и театрално изкуство в НАТФИЗ
„Кр.Сарафов“, предлагаме на Ректора да бъде повишена основната
месечна заплата на гост-преподавателя Александър Любенов Илиев.
ФС РЕШИ: Одобрява заплащането на моделите наемани за
обучение

на студенти от ОКС „бакалавър“ да се осигури от

Педагогическия факултет. Модели се наемат в спец. ПОИИ
дисциплината „Рисуване“, IV семестър с

хорариум от

за

60 часа

практически упражнения. Тя предвижда рисуване по натура на жив
модел. Заплащането на модел е 2.40 лв. на час.
ФС РЕШИ: Одобрява организиране на кандидатстудентски
курс,

за специалностите

„Графичен дизайн с реклама“ (ОКС

Бакалавър), „Графичен дизайн с реклама и мултимедия “ (ОКС
Магистър) и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство “
(ОКС Бакалавър). Курсът да се проведе през втората част на м. Юни
в рамките на 7 дни. Общата цена на курса да бъде 300 лв. Мястото за
провеждане на курса да бъда в 103 с.з. в Педагогическия факултет.
ФС РЕШИ: Във връзка с по-качественото обучение по
английски език в специалности НУПЧЕ и ПУПЧЕ студентите от тези
специалности да не могат да се записват в по-горен курс, ако имат две
двойки по дисциплината чужд език.
С цел уеднаквяване на нивата на различните групи по
английски език предлагаме и един контролен изпит с комисия по
езика в края на четвъртия семестър от следването им, който за
начинаещите студенти да е на ниво А2, а за по-напредналите на ниво
В1. Студентите, които не успеят да вземат този изпит, да прекъснат
обучението си или да бъдат насочени към специалности НУП и ПУП.

ФС

РЕШИ:

Одобрява

учебни

програми

за

курсове

за

краткосрочна квалификация на педагогическите специалисти, учебни
планове за квалификации и специализации за Департамент за
квалификация

и

професионално

развитие

на

педагогическите

специалисти, както следва:
1.

Учебен

специализация

план

за

„Управление

на

професионално-педагогическа
училищната

организация

в

информационното общество“ предназначение: директори на училища,
заместник-директори

на

училища, експерти в

РУО

и

МОН,

продължителност 1 година (12 месеца), форма на обучение – задочна –
директор – проф.д-р Галин Цоков
2.

Учебна програма за квалификационен курс по „Социално-

педагогическа работа с деца в социален и здравен риск и техните
родители“ предназначение: за учители СУ и ДГ, директори СУ и ДГ и
заместник-директори на СУ, хорариум 8 часа, брой професионални
кредити 0,5, форма на обучение – присъствена, продължителност 1 ден
– директор – проф.д-р Галин Цоков
3.

Учебна програма за квалификационен курс по „Основни

нормативни актове, регламентиращи закрилата на децата в училище
и детските градини“ предназначение: за учители СУ и ДГ, директори
СУ и ДГ и заместник-директори на СУ и ДГ, хорариум 8 часа, брой
професионални кредити 0,5, форма на обучение – присъствена,
продължителност 1 ден – директор – проф.д-р Галин Цоков.
4.

Учебна програма за квалификационен курс по „Портфолио

на учителя“ предназначение: за учители СУ и ДГ, директори СУ и ДГ
и заместник-директори на СУ и ДГ, хорариум 16 часа, брой
професионални кредити 1, форма на обучение – присъствена;
дистанционна, продължителност 2 дни – директор – доц.д-р Албена
Александрова.

5.

Учебна програма за квалификационен курс по „Портфолио

на ученика“ предназначение: за учители на СУ, хорариум 16 часа,
брой професионални кредити 1, форма на обучение – присъствена;
дистанционна, продължителност 2 дни – директор – доц.д-р Албена
Александрова.
6.

Учебна

„Самооценка

на

програма
училището“

за

квалификационен

предназначение:

за

курс

по

директори,

заместник-директори и главни учители на СУ, хорариум 16 часа, брой
професионални кредити 1, форма на обучение – присъствена;
дистанционна, продължителност 2 дни – директор – проф.дпн Пламен
Радев.
7.

Учебна

програма

за

квалификационен

курс

по

„Мениджмънт на класа и класната стая“ предназначение: за учители
СУ,

хорариум 16 часа, брой професионални кредити 1, форма на

обучение – присъствена; дистанционна, продължителност

2 дни –

директор – доц.д-р Албена Александрова.
ФС РЕШИ: Всички курсове за краткосрочна квалификация на
педагогическите специалисти, предложени от ФС на ПФ да бъде по 16
часа с 1 кредит – 8 часа присъствени и 8 часа дистанционно обучение.
ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“
да не бъде прекратяван трудовият договор на доц.д-р Камелия
Бориславова Галчева за срок от 1 година, считано от 27.03.2017 г.
ФС РЕШИ: Разширява състава на комисията по качество със
следните преподаватели: гл.ас.д-р Диана Станчева, гл.ас.д-р Огнян
Койчев, гл.ас.д-р Хилда Терлемезян, доц.д-р Кирилка Тагарева,
гл.ас.д-р Росица Щерева. По здравословни причини свобождава доц.др Жана Атанасова от участие в комисията по качество.
ФС РЕШИ: Одобрява комисии за провеждане на интегрирани
практико-приложни

държавни

изпити

за

образователно-

квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” – редовно обучение през
календарната 2017 година по специалности, както следва:
І. СПЕЦИАЛНОСТ “НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
С ЧУЖД ЕЗИК”
Комисия за провеждане на интегриран практико-приложен
изпит в началното училище с протокол № 1.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Георги Андреев Юручев
ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Димитър Георгиев Френкев
2. доц. д-р Мария Стоянова Ръжанкова - Петрова
3. гл.ас. д-р Мирослав Красимиров Михайлов
4. ас. Мария Николова Главчева
5. Христина Стефанова Симеонова
6. Емилия Ваклинова Коцарова
7. старши учител Радка Тодорова Георгиева - СУ „Св. Св.
Кирил и Методий”- Смолян.
8. старши учител Ася Фиданова Хаджиева – ОУ ”Иван Вазов”Смолян.
ПРОТОКОЛЧИК:/п/
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