
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  №  6/23.03.2018 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Елица Николова 

Гигова -  редовен докторант към  катедра “Естетическо възпитание” по: област 

на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство; докторска програма 

Методика на обучението по изобразително изкуство  с тема на дисертационния 

труд: “Приложение на пленера в обучението по изобразително изкуство в 

прогимназиален етап на училището”, научен ръководител: доц.д-р Методий 

Ангелов  за периода от  01.03.2017 г. до 01.03.2018 г.  дава добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа Надежда Недялкова 

Ангелова -  редовен докторант към  катедра “Естетическо възпитание” по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство; 

докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство  с тема 

на дисертационния труд: “Компютърни техгнологии в обучението по графичен 

дизайн за формиране на професионална компетентност”, научен ръководител: 

проф.д.изк.н. Бисер Дамянов  за периода от  01.03.2017 г. до 01.03.2018 г.  дава 

много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на 

учебната 2017/2018 г. 

Катедра Естетическо възпитание 

II семестър на уч. 2017/2018г. към катедра „Естетическо възпитание”: 

1. Николай Христов Томов - 200 ч. в упр. по дисциплината „Рисуване“ 

с I и II к., специалност ПОИИ. 

2. д-р Петя Красимирова Иванова - 60 ч. в упр. по дисциплината ИД 

„Вербална и невербална комуникация“ с I к., специалност АДТ. 



Катедра Социални дейности 

1. Проф.д-р Калин Кънчев Гайдаров – 120 часа в упражнения по 

дисциплина  Психология на девиантното поведение в специалност  –Социални 

дейности 

1. Доц. д-р Михаил Николов Проданов – 100 часа в упражнения по 

дисциплина Оценка на риск и социална реадаптация  в специалност  Социални 

дейности 

2. Д-р Петко Иванов Минев – 120 часа в упражнения по дисциплина  

Законодателна защита на хора в неравностойно положение в специалност 

Социални дейности   

3. Д-р Надя Росенова Танева – 120 часа в упражнения по дисциплина  

Практическа дисциплина- практикум по избор в специалност Социални 

дейности    

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви конкурси за академичната 

длъжност „доцент“, както следва: 

1. Област на висше образование 1. Педагогически науки; 

Професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност 

Теория на възпитанието и дидактика  към катедра “Педагогика и 

управление на образованието“ за срок от три месеца. 

2. Област на висше образование 1. Педагогически науки; 

Професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по..., 

научна специалност Методика на обучението по чужд език -  

английски език към катедра “Педагогика и управление на 

образованието“ за срок от три месеца. 

3. Област на висше образование 1. Педагогически науки; 

Професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по...,  

научна специалност Методика на обучението по математика в детска 

градина и начален етап на СУ към катедра „Начална училищна 

педагогика“ за срок от три месеца. 

 



 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви конкурс за академичната 

длъжност „главен асистент“, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

/Теория на възпитанието и дидактика/ със срок 3 /три/ месеца от датата на 

обнародването му в Държавен вестник. 

ФС РЕШИ: Одобрява провеждане на състезание по Музика в СОУ 

„Любен Каравелов“ на 27.04.2018 г.  С оценките от състезанието кандидат-

студентите могат да кандидатстват в специалности „Музика“, „Педагогика на 

обучението по музика“, „Джаз и поп-изпълнителско изкуство“. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/      /проф.дпн Р.Танкова/ 


