ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 8/22.05.2018 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски
програми за учебната 2018/2019 година:
- магистърска програма „Спорт в училище” - редочно обучение в
два семестъра и семестриална такса – 500 лв. за специалисти,
- магистърска програма „Спорт в училище” – редовно обучение в
четири

семестъра

и

семестриална

такса

–

500

лв.

за

неспециалисти.
- „Педагогика

на

(неспециалисти)

обучението

по

изобразително

изкуство“

- 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с

такса за семестър 500 лв.;
-

„Педагогика

на

обучението

по

изобразително

изкуство“

(специалисти) - 1 година и половина, 3 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 450 лв.
- „Педагогика на обучението по музика в детската градина
средното училище“

и

за завършили специалност Педагогика на

обучението по музика- 1 година, 2 семестъра, задочно обучение, с
такса за семестър 450 лв. ;
- „Педагогика на обучението по музика в детската градина

и

средното училище“ за завършили ОКС бакалавър професионално
направление Музикално и танцово изкуство - 1 година и
половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450
лв. ;
-

„Педагогика на обучението по музика в детската градина

и

средното училище“ за завършили ОКС бакалавър, професионално

направление Педагогика - 2 години, 4 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 450 лв;
-

„Ръководство на вокални и инструментални състави“ - 1 година и
половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450
лв.;

- „Музикално-изпълнителско изкуство“ - 1 година, 2 семестъра,
задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.
- "Образователен мениджмънт" – 2 години, 4 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 600 лв.;
- "Комуникативни нарушения на развитието" – задочно обучение: 2
години, 4 семестъра, с такса на семестър 600 лв.
- "Комуникативни нарушения на развитието" - редовно обучение: 2
години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.;
- “Специална педагогика – ресурсен учител” – задочно обучение, 4
семестъра, с такса на семестър 500 лв.;
- „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4
семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 650 лв.;
-

„Училищна психология” за филиал град Смолян – 2 семестъра за
специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с
такса за семестър 650 лв. Ако групата във филиала е под 15
студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.;

- „Училищна психология” за филиал град Кърджали – 2 семестъра
за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно
обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако групата във филиала е
под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.;
- „Психология на управлението”–2 семестъра за специалисти и 4
семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 650 лв.;

-

„Приложна
семестъра

психология” –

2 семестъра за специалисти и 4

за неспециалисти - задочно обучение, с такса за

семестър 650 лв.;
- Позитивна психология – 3 семестъра за специалисти и 4
семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 650 лв.;
- Предучилищна и начална училищна педагогика, след ОКС
„бакалавър” задочно обучение, срок на обучение: 5 семестъра – за
неспециалисти, такса за обучение: 650 лв. на семестър.
-

„Предучилищна и начална училищна педагогика, след ОКС
„бакалавър”, задочно обучение, срок на обучение: 3 семестъра –
за бакалаври от професионалното направление Педагогика.
Обучението се провежда от Педагогическия факултет на
територията на ПУ „Паисий Хилендарски“ - гр. Пловдив и
Филиал „Любен Каравелов” - гр.Кърджали. Ако групата във
филиала е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.
Такса за обучение: 650 лв. на семестър.

-

„Алтернативи в

предучилищната

и

началната

училищна

педагогика“, след ОКС „бакалавър”, задочно обучение, срок на
обучение: 2 семестъра – за бакалаври завършили специалност
„Предучилищна и начална

училищна педагогика“. Такса за

обучение: 650 лв. на семестър.
- „Мениджмънт на социалните организации” –

2 семестъра за

специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение,
с такса за семестър 500 лв.;
- „Социален мениджмънт и социално предприемачество” – 2
семестъра за специалисти и 4 семестъра
задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;
-

за неспециалисти -

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение от Педагогическия
факултет на територията на Филиал – гр. Кърджали на специалност
„Предучилищна педагогика” (Допълнителна квалификация), квалификация
– педагог-детски учител, за учебната 2018/2019 г. с форма на обучение –
задочна, семестриална такса – 550 лв., срок на обучение от 1 год. и 6 мес.
/три семестъра/. Обучението ще се проведе при сформиране на група от
минимум 15 човека.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение от Педагогическия
факултет на територията на Филиал – гр. Кърджали на специалност
„Начална училищна педагогика“ /Допълнителна квалификация/, задочно
обучение, срок на обучение 1,5 години /три семестъра/, квалификация –
педагог-начален учител, за учебната 2018/2019 г. Такса за обучение: 550
лв. на семестър. Обучението ще се проведе при сформиране на група от
минимум 15 човека.
ФС РЕШИ: Одобрява следните еднократна промяна в учебни
планове
-

специалност „Начална училищна педагогика и чужд език”,

ОКС „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., - Дисциплината
„Лингвистични особености при усвояване на чужд език в начална
училищна възраст” с хорариум 30+30+0, форма на контрол изпит,
извънаудиторна заетост 90 и кредити 5 от V семестър да бъде преместена в
VІ семестър.
- учебния план на специалност ПОМ - редовно обучение, ОКС
„Бакалавър“ - да бъде въведена като ИД II част, за II курс, III семестър „Педагогика за родители“ - хорариум: 15 + 0 + 15
- учебния план на специалност АДТ за ОКС „Бакалавър“:
1) Да бъдат въведени следните ИД (втора група и шеста група):
„Създаване на драматургичен текст“ - хорариум 10+0+ 20
„Киноактьорско майсторство“ – хорариум 0+0+30

„Киномонтаж и изграждане на художествения образ“ хорариум 0+0+30
2) Да бъдат въведени следните ФД (втора група и шеста група):
„Поезия и текстове за музика“ - хорариум 15+0+0
„Текст и образ“ - хорариум 15+0+0
„Въведение в операторското изкуство“ - хорариум 0+0+30
-

Специалност

„Предучилищна

педагогика“– редовно
-

и

начална

училищна

обучение

Избираема дисциплина 3 – Дисциплината „Актьорски тренинг

за учители“ – 2 курс, 3 семестър с хорариум 15+0+15, извънаудиторна
заетост 60, кредити 3 и форма на изпит текуща оценка да бъде
преименувана в дисциплината
„Словесно-изпълнителски дейности за учители“ като хорариум,
извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпит се запазват.
-

Специалност

„Предучилищна

педагогика“– задочно
-

и

начална

училищна

обучение

Избираема дисциплина 3 – Дисциплината „Актьорски тренинг

за учители“ – 2 курс, 3 семестър с хорариум 15+0+0, извънаудиторна
заетост 75, кредити 3

и форма на изпит текуща оценка да бъде

преименувана в дисциплината „Словесно-изпълнителски дейности за
учители“ като хорариум, извънаудиторна заетост, кредити и форма на
изпит се запазват.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната
2017/2018 г. следните лица:
катедра „Музика”:
1.

Иван Димитров Енев - 52 часа в упр. по дисциплинaта „Спец.

предмет (ударни инструменти)“ с I к., IIк., IIIк. и IVк., специалност
„ДПИИ“.
катедра „Естетическо възпитание”:

1. д-р Русен Дойков - 40 ч. в упр. по дисциплината „Скулптура“ с III
к., специалност ПОИИ.
2. Владимир Пенков Паскалев - 30 ч. в упр. по дисциплината
„Живопис“ с II к., специалност ПОИИ.
катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ 1.
Живка Огнянова Ангелова – ОФП – 100 ч.
2.

Гергана Танкова Колева – упражнения ТМФВ – 100 ч.

3.

Боряна Севдалинова Илкова – упражнения ТМФВ – 100 ч.

4.

Елена Петрова – Баскетбол, ОФП – 100 ч.

5.

Йордан Добринов Иванов – ОФП – 100 ч.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри като гост - преподаватели по
чл.68, ал.1, т.2 - за извършване на определена работа за учебната 2018/2019
година Доц. Иван Лилов Налбантов

-

360 ч. в упр.

и Проф. д-р

Александър Любенов Илиев - 360ч. в упр.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Стоян
Николов Димитров, докторант на самостоятелна подготовка по област на
висше образование 1.Педагогически науки; професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по..; докторска програма „Теория и
методика на физическото възпитание и спортната тренировка с тема на
дисертационния

труд

„Усъвършенстване

на

двигателно-

координационните способности на подрастващи футболисти”, научен
ръководител проф. д.п.н. Лъчезар Димитров за периода 23.06.2017 г. –
23.05.2018 г., дава отлична оценка и отчислява с право на защита, считано
от 23.05.2018 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Мая Спасова
Соколова, докторант на самостоятелна подготовка по област на висше
образование 1.Педагогически науки; професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по..; докторска програма „Теория и методика на
физическото

възпитание

и

спортната

тренировка

с

тема

на

дисертационния труд „Оптимизиране на педагогическото взаимодействие
в двигателната дейност на 5-7 годишни деца чрез методите на физическото
възпитание“, научен

ръководител проф. д.п.н. Веселин

Желязков

Маргаритов за периода 23.06.2017 г. – 23.05.2018 г. дава отлична оценка и
отчислява с право на защита, считано от 23.05.2018 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да приеме следните доклади към
НАОА:
-доклад-самооценка по процедура за програмна акредитация на
професионално направление 1.2. Педагогика

за специалности от ОКС

„бакалавър” - „Педагогика“ редовно обучение; „Специална педагогика“
редовно

обучение;

„Социална

педагогика“

редовно

обучение,

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ редовно и задочно
обучение; „Начална училищна педагогика и чужд език“ редовно обучение;
„Начална училищна педагогика“ редовно обучение; „Предучилищна
педагогика и чужд език“ редовно обучение; „Предучилищна педагогика“
редовно обучение

и за специалности от ОКС „магистър“

-

„Комуникативни нарушения на развитието“ редовно и задочно обучение;
„Специална

педагогика

–

ресурсен

учител“

задочно

обучение;

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ задочно обучение за
специалисти; „Предучилищна и начална училищна педагогика“ задочно
обучение за неспециалисти; „Алтернативи в предучилищната и началната
училищна педагогика“ задочно обучение;
-доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната
комисия по педагогически науки и социални дейности от предходната
процедура

за

програмна

следакредитационно

акредитация

наблюдение

и

и

контрол

от
на

процедура

за

професионално

направление 1.2. Педагогика за специалности от ОКС „бакалавър.
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