ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 8/20.06.2017 г.
ФС РЕШИ: Одобрява изплащането на пътни разходи на
следните преподаватели:
- доц. дпн Жана Атанасова Янкова – Стара Загора-Пловдив-Стара
Загора
- Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева

– София – Пловдив –

София
- Доц д-р Ирена Иванова Левкова - София – Пловдив и обратно
- Проф.д-р Нели Илиева Бояджиева – София – Пловдив – София
- Проф. д-р Георги Иванов Шопов – София – Пловдив – София
- Доц д-р Людмила Павлова Векова - София – Пловдив - София
Гл. ас. д-р Георги Тодоров Клинков: Перущица – Пловдив -

-

Перущица
-

Д-р Таня Жоакимсман: София – Пловдив – София

-

Доц. Иван Лилов Налбантов: София – Пловдив – София

-

гл. ас. д-р Мария Борисова Кръстанова: Храбрино – Пловдив –

Храбрино
- гл. ас. д-р Мариана Василева Митева: Асеновград – Пловдив –
Асеновград
- гл. ас. д-р Илиана Иванова Червенакова: Хисар – Пловдив – Хисар
ПАЗАРДЖИК – ПЛОВДИВ – ПАЗАРДЖИК
1. Доц. д-р Елена Стоянова Събева
2. Доц. д-р Камелия Бориславова Галчевa
АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД
1. Доц. д-р Боряна Георгиева Иванова

ПЪРВЕНЕЦ – ПЛОВДИВ – ПЪРВЕНЕЦ
1. Ас. Вили Спасова Янчева
Пазарджик – Пловдив – Пазарджик
1.

Проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова

2.

Гл. ас. д-р Николинка Александрова Атанасова

II.

Първенец – Пловдив – Първенец

1.

Гл. ас. д-р Димитрина Петрова Капитанова
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри като гост-преподавател по

чл. 68, ал.1, т.2 за извършване на определена работа към катедра
ТМФВ и спорт за учебната 2017/2018 г. проф.дпн Надежда Георгиева
Йорданова- Стоянова на ½ щат.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри като гост-преподавател по
чл.68, ал.1, т.2 - за извършване на определена работа за учебната
2017/2018 година в специалност Актьорство за драматичен театър
следните лица:
Доц. Веселин Стефанов Ранков - 360 ч. в упр.
Доц. д-р Александър Любенов Илиев - 360ч. в упр.
ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател за ІI семестър
на учебната 2016/2017 г. към катедра „Музика” и Катедра ТФМВ и
спорт:
Пенчо Димитров Пенчев - 21 часа в упр. по дисциплината
„Специален

предмет (ударни инструменти)“ с II курс, спец. Музика.

Живка Огнянова Атанасова – ОФП 100 ч.
Проф.дбн Мима Иванова Николова – 20 ч. упр. по дисциплина
Функционална анатомия и възрастова морфология в специалност
Физическо възпитание
Проф.д-р Росица Стефанова Църова – 20 ч.упр. по дисциплина
Баскетбол в спец. Физическо възпитание.

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за първи
семестър на учебната 2017/2018 г. следните лица:
Катедра «Педагогика и управление на образованието»
1. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - 520 часа в упражнения по
дисциплината “Теория на възпитанието” с 1 курс (поток ПОИИ, ПОМ,
ПОБТ; поток НУП и НУПЧЕ; ПНУП, р.о.) и 2 курс (Педагогика; ПНУП
р.о ; поток НУПЧЕ и НУП; Специална педагогика).
2. Доц. д-р Петър Райков Петров – 140 часа в упражнения по
дисциплината “Въведение в социалната педагогика” с 1 курс (Социална
педагогика) и дисциплината «Социална педагогика» с 2 курс (Социална
педагогика).
3. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – 110 часа в упражнения по
дисциплината Изследователска педагогика с 3 курс (Педагогика) и
дисциплината Дидактика (ПОИИ, Музика и ПОБТ).
4. Людмила Ангелова Иванова – 80 часа в упражнения по
дисциплината История на образоването и педагогическите учения с 3 курс
(Педагогика,) дисциплината “История на българското образование” с 4
курс

(Педагогика)

и

дисциплината

“История

на

педагогиката

и

бълг.образование” с 2 курс (ПУП и ЧЕ).
5. Проф. дпн Цветанка Луканова Иванова -110 ч. в упражнения по
дисциплината Основи на логопедията с 3 курс (Специална педагогика).
6. Константин Василев Томанов – 40 ч. в упражнения по
дисциплината «Девиантно поведение» с 2 курс (Специална педагогика).
7. Проф.д-р Катерина Каролева Караджова – 180 часа в
упражнения по дисциплината Методи на емпиричните педагогически
изследвания с 3 курс (Специална педагогика) и по дисциплината
Професионално образование за хора с увреждания с 4 курс (Социална
педагогика).

8. Надя Росенова Танева – 270 ч. в упр. по дисциплината
Алтернативни и виртуални форми на социалните дейности и ПД
«Практикум по социално подпомагане» с 3 курс (Социални дейности),
дисциплината Управление на социално-педагогическите дейности с 4 к.
(Социална педагогика) и Професионален статут на социалния работник с 1
курс (Социална педагогика).
9. Лиляна Иванова Чобанова – 30 ч. в упр. по дисциплината
«Основи на логопедията» с 3 курс (Специална педагогика).
10.

Магдалена Ванева Хаджиева – 15 ч в упр. по дисциплината

«Основи на педагогиката за лица с умствена изостаналост» с 3 курс
(Специална педагогика)
11.

Ас. Златка Петрова Касандрова – 200 часа в упражнения по

дисциплината Приложна лингвистика с 2 курс (Педагогика), дисциплината
Педагогика на социалната работа с 2 курс (Социални дейности) и Текуща
педагогическа практика с 4 курс (Социална педагогика)
12.

Христина Христова Григорова -

190 ч. в упр. по

дисциплините «Социална педагогика» с 2 курс и «Методи на социалната
работа», с 3 курс (Социална педагогика) .
Катедра «Психология»
1.Проф.дпсн Наталия Христова Александрова – 180 часа в упражнения по
дисциплина Психология на обучението в специалност Специална
педагогика, дисциплина Социална работа с хора от третата възраст в
специалност Социални дейности
2.Проф.дпсн Ирина Любенова Зиновиева – 120 ч. Упр. По дисциплина
Увод в диференциалната психология в спец. Психология редовно и
задочно обучение
3.
Проф.дпсн Веселин Костов Василев – 650 часа в упражнения
по дисциплина Когнитивна психология 1 и 2 част, лекции в специалност
Психология – редовно и задочно обучение , дисциплина Методология и
методи на научните изследвания в психологията, лекции в специалност
Психология – редовно и задочно обучение дисциплина Методика на

преподаването по психология, упражнения в специалност Психология –
редовно и задочно обучение , дисциплина Психология 1 част (Обща
психология) поток в специалности Педагогика и Социална педагогика,
дисциплина Въведение в психологията поток в специалности НУП, НУПче
и ПУП, дисциплина въведение в психологията в специалност ПНУП,
дисциплина Психология 1 част (Психология на развитието) в специалност
ПОИ, дисциплина Обща и възрастова психология в специалност ПОМ
4.
Проф.д-р Енчо Недялков Герганов – 150 часа в упражнения по
дисциплина психолингвистика в специалност Психология – редовно и
задочно
5.
Проф. д-р Милка Данева Василева – 200 часа в упражнения по
дисциплина Методика на преподаването по психология р.о и з.о
6.
Проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова – 120 часа в
упражнения по дисциплина Експериментална психология в специалност
Психология – редовно и задочно обучение
7.
Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – 250 часа в упражнения
по дисциплина Въведение в психологията, История на психологията, в
специалност Психология редовно и задочно обучение
8.
Доц д-р Емилия Борисова Алексиева - 120 часа в упражнения
по дисциплина Основи на клиничната психология в специалност
Психология задочно и редовно
9.
Д-р Валентин Асенов Чаушев – 130 часа в упражнения по
дисциплина Експериментална психология в специалност Психология
10. Иван Стефанов Стоянов - 30 часа в упражнения по дисциплина
Психология на обучението в специалност Специална педагогика
11.Д-р Мария Николаева Караиванова – 70 ч. Упр. По дисциплината
Увод в диференциалната психология в специалност Психология редовно и
задочно
Катедра „Социални дейности“
1. Проф. дпн Албена Дянкова Чавдарова – 80 часа в упражнения
по дисциплина История на социалната работа в специалност Социални
дейности.

2. Доц. д-р Михаил Николов Проданов – 110 часа в упражнения
по дисциплина Човешко поведение и социална среда в специалност
Социални дейности.
3. Д-р Цветан Симеонов Стефанов – 80 часа в упражнения по
дисциплина Социална рехабилитация в специалност Социални дейности.
4. Д-р Албена Володиева Игнатова – 80 часа в упражнения по
дисциплина Национална и европейска политика спрямо бежанците в
специалност Социални дейности.
5.
Недка Атанасова Василева - Петрова – 80 часа в упражнения
по дисциплина Методи на социалната работа в специалност Социални
дейности.
Катедра „Естетическо възпитание“
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР”
1. Проф. Ваня Бориславова Лозанова-Станчева - 210 часа в упр. по
дисциплините „История на античния и европейския театър“ с I курс,
„История на литературата - I част“ с II курс, „Увод в историята на киното“
с III курс, ДФ „Тенденции в съвременния американски театър“ с III курс.
2. Виктор Димитров Бойчев - 60 часа в упр. по дисциплината ФД
„Мениджмънт и маркетинг на културата“ с IV курс.
3. Димитър Атанасов Атанасов - 280 часа в упр. по дисциплината
„Актьорско майсторство - III част“ с III курс.
4. Доц. д-р Желка Колева Табакова - 120 часа в упр. по
дисциплините „Класически танци“ с I курс, ФД - 2 част „Техника на джаз
танца“ с II курс.
5. Ас. Ивана Тодорова Папазова - 380 часа в упр. по дисциплината
„Актьорско майсторство - IV част“ с IV курс.
6. Ас. Йосиф Лилянов Герджиков - 120 часа в упр. по
дисциплините „Вокална техника“ с I курс, ИД „Художествени стилове в
пеенето“ с III курс.
7. Ас. Стефан Любомиров Попов - 90 часа в упр. по дисциплината
„Актьорско майсторство - I част“ с I курс.
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

1. Проф. д-р Галина Георгиева Лардева - 150 часа в упр. по
дисциплините „История на световното изобразително изкуство и
архитектура - I част“ с I и II курс;
2. Боян Людмилов Блажев - 45 часа в упр. по дисциплината
„Живопис“ с I курс;
3. Владимир Пенков Паскалев - 45 часа в упр. по дисциплината
„Живопис“ с II курс;
4. Доц. Владимир Генадиев - 105 часа в упр. по дисциплината
„Графика“ с II и III курс;
5. Д-р Русен Георгиев Дойков - 105 часа в упр. по дисциплината
„Скулптура“ с II и III курс;
6. Панайот Минчев Панайотов - 75 часа в упр. по дисциплините
„Перспектива - I част“ с II курс, „Декоративни изкуства“ с III курс;
7. Проф. д-р Милена Георгиева Георгиева - 60 часа в упр. по
дисциплината „История на българското изобразително изкуство и
архитектура - I част“ с III курс;ю
8. Докт. Надежда Недялкова Ангелова - 150 часа в упр. по
дисциплините „Теория на пластичните изкуства“ с I курс, „Графичен
дизайн“ с IV курс, „Рекламен дизайн“ с IV курс и „Текуща педагогическа
практика“ с IV курс;
9. Докт. Николай Христо Томов - 135 часа в упр. по дисциплините
“Рисуване“ с I, II и II курс;
10. Докт. Елица Николова Гигова - 15 часа в упр. по дисциплината
„Методика на обучението по изобразително изкуство в начален етап на
СОУ“ с III курс;
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН С РЕКЛАМА”
1. Проф. д-р Галина Георгиева Лардева - 60 часа в упр. по
дисциплината „История на изкуството - I част“ с I курс;
2. Доц. Владимир Генадиев - 75 часа в упр. по дисциплината
„Графика“ с I курс;
3. Соня Станкова - 45 часа в упр. по дисциплината „Дигитална
фотография - I част“ с I курс;

4. Боян Людмилов Блажев - 60 часа в упр. по дисциплината
„Живопис и цветознание“ с I курс;
5. Докт. Николай Христо Томов - 60 часа в упр. по дисциплината
„Рисуване и визуално проучване“ с I курс.
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
1. Антония Веселинова Имандиева - 150 часа в упр. по
дисциплините „Технологии на материалознанието“ с I курс, „История на
трудовото обучение в България“ с II курс;
2. Доц. д-р Любен Витанов - 60 часа в упр. по дисциплината
„Методика на обучението по бит и технологии в прогимназиален етап на
СОУ“ с III курс;
3. Д-р Добрил Колев - 60 часа в уор. по дисциплината ФД- I част
„Трудова психология“ с III курс.
катедра „Музика”:
1. Пенчо Димитров Пенчев - 30 часа в упр. по дисциплината
„Специален предмет (ударни инструменти)“ с II курс, спец. Музика.
2. Георги Иванов Найденов - 165 часа в упр. по дисциплините
„Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с IIІ и IV курс специалност
Музика; ИД V ч. „Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с IІI к.,
ПОМ, ИД „Музикални ансамбли“ Vч, IIIк. спец. Музика, „Спец. предмет
инструмент / пеене (гайда)”, III к., спец. „Музика“, „Технологични модели
на преподаването по музикален инструмент / пеене (гъдулка), с IVк., спец.
„Музика“.
3.
Апостол Алексиев Маронов - 75 часа в упр. по дисциплините
„Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с IV к., спец. „Музика“,
„Технологични модели на преподаването по музикален инструмент / пеене
(тамбура) с IV к., спец. „Музика“.
4. Иван Димитров Енев - 150 часа в упр. по дисциплините „Спец.
предмет инструмент / пеене (ударни инструменти)” с III и IV курс, спец.
ДПИИ, III курс, спец. „Музика“ и III курс, спец. ПОМ, „Технологични
модели на преподаването по инструмент/пеене (ударни)“, IV курс, спец.
ДПИИ.

5. Станка Иванова Даутовска - 315 часа в упр. по дисциплините:
ИД „Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)“ с III к., ПОМ,
“Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)” с II к., III к. и ,IVк.,
спец. Музика, ФД 1 част „Дирижиране на народен хор“ с III к., спец.
Музика, ИД 1 част „Пеене в народен хор“ Iч. с I к., спец. Музика, ИД III
част „Пеене в народен хор“ III ч. с II к., спец. Музика, “Технологични
модели на преподаването по инструмент/пеене (народно пеене), IVк.
„Музика“.
6. Петър Александров Джурков – 195 часа в упр. по дисциплините
“Спец. предмет инструмент / пеене (пиано)” с III к., спец. ДПИИ,
“Аранжиране за джаз и поп формации” с III к., спец. ДПИИ, “Музикални
формации II част” с III к., спец. ДПИИ, “Музикални формации IV част” с
IVк., спец. ДПИИ, “Теория на джаза“, IV к., спец. ДПИИ, “Електронни
клавишни инструменти“, III к., спец. ДПИИ.
7. Пенчо Димитров Пенчев – 30 часа в упр. по дисциплината
„Спец. предмет инструмент / пеене (туба)” с II к., спец. Музика.
8. Христо Стоянов Минчев - 60ч. в упр. по дисциплината „Спец.
предмет (бас китара и контрабас)“ с III к., спец. ДПИИ;
9. Анелия Асенова Сталева - 30ч. упр. по дисциплината ИД „Спец.
предмет (цигулка)“ с III курс, спец. ПОМ.
Катедра ПУП
1. Живка Георгиева Карапалева - по практ. английски език
250 ч. упр.
2. Росица Георгиева Пейчева-Ботева – по практ. английски език
120 ч. упр.
3. Биляна Младенова Калоферова -

по дисц. ПВДОС –

хоспитиране
в спец. ПУПЧЕ

50 ч. упр.

4. Невена Георгиева Коилова –по дисц. ПВДОС – хоспитиране
60 ч. упр. в спец. ПНУП – р.о.
5. Пламена Петрова Гълъбова – по дисц. ПТИ в ПУПЧЕ
30 ч .упр.

6. Соня Борисова Серафимова – по дисц. ПТИ в ПУПЧЕ
30 ч. упр.
7. Невена Илиева Генова – по дисц. МОБЕДГ в ПНУП р.о.
150 ч. упр.
Катедра НУП
1. Проф. д-р Янка Русева Тоцева - 50 ч. упр. по дисц. Педагогическа
реторика и общуване в клас – спец. „Начална училищна
педагогика“.
2.

Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 40 ч. упр. по дисц.

Моделирането в обучението по математика – спец. „Предучилищна и
начална училищна

педагогика“ – з.о.

Катедра ТМФВ и спорт
1.

проф. дпн Димитър Танев Кайков – 200 часа – психология – 10

2.

проф. д-р Йонко Тодоров Йонов – 100 часа – лека атлетика

3.

Георги Стойков Сивов – 200 часа – хандбал

4.

Гена Енчева Андонова – 150 часа – биомеханика – 10 лв.

5.

проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – 200 часа – биохимия – 10

6.

проф. д-р Росица Стефанова Църова – 100 часа – баскетбол

7.

доц. д-р Любомир Борисов Спасов – 200 часа – кинезитерапия

8.

Донка Жекова Киркова – 150 часа – спортен масаж

9.

проф. д-р Василий Щерев Ишев – 100 часа – спортна медицина

лв.

лв.

и хигиена – 10 лв.
10.

проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – 100 ч. – гимнастика

11.

проф. дбн Мима Иванова Николова – 250 часа – анатомия

12.

Антон Димитров Христозов – 150 часа – ТАО

13.

Живка Огнянова Атанасова – 200 часа – ОФП

14.

Мартин Манчев Бонев – 200 часа - ОФП

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от
Маргарита Цонкова Бозова – докторант на самостоятелна подготовка
по:

област на висше образование 1. Педагогически науки,

професионално

направление

1.1

Теория

и

управление

на

образованието, докторска програма Управление на образованието с
тема на дисертационния труд: “Управление на взаимодействието
училище-семейство в рамките на образователната организация“” с
научен ръководител: проф. д-р Галин Борисов Цоков за периода от
23.06.2016 г. до 23.06.2017 г. , дава много добра оценка и отчислява с
право на защита, считано от 23.06.2017 г.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Юлиян
Иванов Петров – докторант на самостоятелна подготовка по: област
на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.1 Теория и управление на образованието, докторска
програма Управление на образованието с тема на дисертационния
труд: “Учителските синдикати като фактор за формирането на
макрополитиките в училищното образование“” с научен ръководител:
проф. д-р Галин Борисов Цоков за периода от

23.06.2016 г. до

23.06.2017 г. , дава много добра оценка и отчислява с право на защита,
считано от 23.06.2017 г.
ФС РЕШИ: Да бъде променена темата на дисертационния труд
на Марияна Атанасова Стоянова - редовен докторант по докторска
програма Специална педагогика от „Групово базирано обучение на
ученици от начален етап на общообразователното училище за
преодоляване на дисграфията“ на „Логопедични интервенции при
дисграфия в процеса на групово базирано обучение на ученици в
начален етап на образованието“ .

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 за периода от 23.06.2016 г. – 23.06.2017 г., с тема
„Усъвършенстване на двигателно-коордитационните способности на
подрастващи футболисти“, научен ръководител проф.д-р Лъчезар
Димитров и дава много добра оценка.
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 за периода от 23.06.2016 г. – 23.06.2017 г., с тема
„Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в двигателната
дейност

на

5-7-годишни

деца

чрез

методите

на

физическото

възпитание“, научен ръководител проф.дпн Веселин Маргаритов и
дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Владимир
Данчев Йорданов– 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 за периода от 23.06.2016 г. – 23.06.2017 г., с тема
„Интегрална кондиционна подготовка в обучението по Карате-до“,
научен ръководител проф.дпн Веселин Маргаритов и дава много
добра оценка.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри еднократна промяна в
учебния

план

за

специалност

„Социални

«бакалавър», редовно обучение, за учебната

дейности”,

ОКС

2017/2018 г., както

следва:
•

В първи семестър дисциплината Човешко поведение и

социална среда, хорариума се променя от 45+0+0 на 30+15+0
•

В пети семестър Практическа дисциплина - тренинг по избор,

хорариума се променя от 0+30+0 на 0+0+30
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нови учебни планове,
както следва:
-

за специалност „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ“,
ОКС „магистър“, задочна форма, срок на обучение - 3 семестъра,
(неспециалисти - завършили ОКС „бакалавър“ в направление 8.3
Музикално и танцово изкуство).

- за специалност “Педагогика на обучение по музика в детската
градина и средното училище“ - ОКС „магистър“, задочна форма,
срок на обучение - 4 семестъра (неспециалисти - завършили в
направление 1.2 Педагогика).
- за специалност „Педагогика на обучението по музика в детската
градина и средното училище“- ОКС „магистър“, задочна форма,
срок на обучение - 2 семестъра (специалисти - завършили в
направление 1.3 Педагогика на обучението по...)
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните учебни планове:
1.

„Образователен мениджмънт“, ОКС „магистър“, задочно

обучение, 2 години, 4 семестъра.
2.

„Приобщаващо образование“, ОКС „магистър“, задочно

обучение, 2 години, 4 семестъра, такса 800 лв на семестър. Обучението
ще се реализира
Московския

по договор

държавен

на ПУ „Паисий Хилендарски“ и с

психолого-педагогически

университет

(МГППУ),

Руска

федерация.

Студентите

ще

се

обучават

в

Пловдивския университет и в МГППУ.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде приет доклад за изпълнение
на

задължителните

препоръки

на

Постоянната

комисия

по

хуманитарни науки и изкуства от предходната процедура за
програмна акредитация на професионално направление 8.4 Театрално
и филмово изкуство за ОКС „бакалавър” – Актьорство за драматичен
театър /редовна форма на обучение/.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде приет доклад-самооценка по
процедура за програмна акредитация на професионално направление
8.4 Театрално и филмово изкуство, специалност „Актьорство за
драматичен театър“ - ОКС „бакалавър“, редовно обучение.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели филиал
Смолян за учебната 2017/2018 г. следните лица:
№

Име на
преподавателя

Специалност/и

Дисциплина

Факултет: Педагогически факултет
ИГ
Психология
ИТМОМ
Туризъм
Психология на управлението
(редовно) (ИД)
Туризъм
Социална психология и
(редовно) туристическо поведение
Туризъм
Социална психология и
(задочно) туристическо поведение
БЧПЗ
Психическото развитие в
проф. д.п.н. Румен
жизнения цикъл
1.
Стаматов
БЧПЗ
Позитивна психология
БЧПЗ
НУПЧЕ
НУПЧЕ

2.

проф. д.п.н. Дора
Левтерова

НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ

Психология на личността
Психология (Въведение в
психологията)
Психология (Психология на
развитието)
Психология на развитието
Психология на обучението
Интеграция на ученици със
специални
образователни потребности

Семестър

Хорариум

втори

45 ч. л.

трети

15 ч. л.

седми

30 ч. л.

седми

15 ч. л.

първи

четвърти
първи

30 ч. л.
15 ч. у.
30 ч. л.
30 ч. у.
30 ч. л.
15 ч. л.

втори

30 ч. л.

трети
четвърти
трети

30 ч. л.
30 ч. л.
30 ч. л.
15 ч. у.

четвърти

Общо в
упражнения

675 ч. +
55 ч. у.
за изпит

75 ч. + 7
ч. у. за
изпит

№

4.

Име на
преподавателя

проф. д-р
Бисер Дамянов

5.

гл.ас. д-р Силвана
Боева

6.

проф. д.пс.н.
Веселин Василев

9.

доц. д-р Кирилка
Тагарева

10. доц. д-р Ирена
Левкова

Специалност/и

Дисциплина

Методика на обучението по
изобразително изкуство

пети

30 ч. л.

НУПЧЕ

четвърти

30 ч. л.

втори

30 ч. л.

БЧПЗ

Теория и методика на
физическото възпитание в
начален етап на СОУ
Когнитивна психология и
саморегулация
Стрес и душевно здраве

осми

БЧПЗ

Психология на общуването

пети

БЧПЗ

Психодиагностика

пети

БЧПЗ

Тренинг за повишаване на
личностнен капацитет
Тренинг за сензитивни умения –
практикум

осми

30 ч. л.
15 ч. у.
30 ч.л.
15 ч.у.
30 ч. л.
30 ч. у.
30 ч. у.

пети

30 ч. у.

БЧПЗ

БЧПЗ

Хонорувани преподаватели
БЧПЗ
БЧПЗ
НУПЧЕ
докторант Боян
Василев

Хорариум

НУПЧЕ

Факултет: Биологически факултет
1. Доц.д-р Маргарита НУПЧЕ
Човек и природа
Панайотова
НУПЧЕ
Методика на обучението по
„Човекът, природата и
обществото” в началния етап на
СОУ
Преподаватели след пенсия
1. проф. д.м.н.
БЧПЗ
Психопатология
Надежда
Маджирова – МУПловдив
НУПЧЕ
Методика на обучението по
2. гл.ас. Катя Савова
изобразително изкуство

1.

Семестър

НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ
ИГ

Когнитивна психология и
саморегулация
Психология на личността
Психология (Въведение в
психологията)
Психология (Психология на
развитието)
Психология на развитието
Психология на обучението
Психология

трети
седми

пети

30 ч. л.
30 ч. л.

30 ч. л.
15 ч. у.

Общо в
упражнения

60 ч. + 7
ч.у. за
изпит
60 ч. + 7
ч.у. за
изпит
135 ч. +
8 ч.у. за
изпит
195 ч. +
11 ч.у.
за изпит

30 ч. +
3 ч.у. за
изпит

120 ч. +
14 ч.у.
за изпит

75 ч. +
3 ч.у. за
изпит

пети

15 ч. у.
30 ч. х.

45 ч. + 7
ч.у. за
изпит

втори

30 ч. у.

135 ч. +
48 ч. у.
за изпит

четвърти 30 ч. у.
първи
15 ч. у.
втори

15 ч. у.

трети
15 ч. у.
четвърти 15 ч. у.
втори
15 ч. у.

№

Име на
преподавателя

Специалност/и

Стефка Бакалова

ИТМОМ
НУПЧЕ

2.

3.

Гинка
Хаджииванова

Физкултура

НУПЧЕ

Физическо възпитание

НУПЧЕ

Теория и методика на
физическото възпитание в
начален етап на СОУ
Методика на обучението по
български език и литература в
началния етап на СОУ
Текуща педагогическа практика
Теория на възпитанието
Методика на обучението по
български език и литература в
началния етап на СОУ
Методика на обучението по
български език и литература в
началния етап на СОУ
Педагогика

5.

6.

Таня Раева
Евгения
Михайлова

Методика на обучението по
музика в начален етап на СОУ

БЧПЗ

НУПЧЕ
4.

Дисциплина

НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ

Живка
Караманолева

НУПЧЕ

Елена Витанова

БЕАЕ,
БЕИКМ,
ИТМОМ
НУПЧЕ

Семестър

четвърти 2 гр. х 15
ч. хоспитиране
първи и 60 ч. у
втори
първи и 60 ч. у.
втори
четвърти 15 ч. у.
2 гр. х 15
ч. хосп.
шести
30ч.хосп.
седми
30ч.хосп.
седми
трети
шести
седми
шести
седми

НУПЧЕ

Текуща педагогическа практика

8.

Мария
Бабаджанкова

трети,
пети
(поток)
трети
четвърти
седми

Даниела
Коджебашева

НУПЧЕ

Човек и природа

трети

9.

7.

Дидактика

Хорариум

Общо в
упражнения

30 ч. + 7
ч. у. за
изпит
165 ч. +
28 ч.у.
за изпит

80 ч. +
20 ч.у.
за изпит

20 ч. у.
15 ч. у.
75 ч. +
30ч.хосп.
21 ч.у.
30ч.хосп.
за изпит
30 ч. у.
30 ч. у.
20 ч.у.

15 ч. у.

15 ч. у.
15 ч. у.
20 ч. у.

ФС РЕШИ: Одобрява учебен специалност «Начална училищна
педагогика и чужд език» редовно обучение филиал Смолян за
образователно-квалификационна степен «бакалавър».
ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 1 (един) конкурс за заемане
на академичната длъжност „главен асистент”, съгласно чл. 58, ал. 1
от ПРАСПУ по: област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;

60 ч. +
14 ч.у.
за изпит
50 ч. +
24 ч.у.
за изпит
20 ч. +
6 ч.у. за
изпит
15 ч. + 7
ч. у. за
изпит

(Методика на обучението по информационни технологии) към катедра
„Начална училищна педагогика”, със срок 2 (два) месеца от датата на
обнародването му в Държавен вестник.
ФС РЕШИ: Да включи в издателския план учебник „Педагогическа
реторика (Исторически проекции и съвременни практики)“, с автор гл. ас.
д-р Маргарита Александрова, 280 страници, I тираж, срок на издаване
м.Октомври 2017 г. Учебникът е предназначен за студенти и учебни
дисциплини както следва:
- специалност ПОИИ, дисциплина „Педагогическа реторика“;
- специалност НУП, дисциплина „Педагогическа реторика“;
- специалност ПНУП (редовно и задочно обучение), дисциплина
„Актьорски тренинг за учители с техника на говора“
- специалности НУП и НУП и ЧЕ, дисциплина „Актьорско
майсторство за учители с техника на говора“.
ФС РЕШИ: Одобрява учебна програма за курсове за краткосрочна
квалификация на педагогическите специалисти към Департамент за
квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти,
както следва:
1. ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В
ЧУЖДОЕЗИКОВА СРЕДА
Предназначение: учители по български език и литература
директори на български училища в чужбина
заместник-директори на български училища в чужбина
Хорариум: 16 часа
Брой професионални кредити: 1
Форма на обучение: присъствена и дистанционна
Продължителност: 2 дни

По

предложение

на

катедра

Педагогика

и

управление

на

образованието, с явно гласуване и 17 гласа „за“
ФС РЕШИ: Одобрява учебна програма за квалификационен курс
„Стратегии и методи за педагогическо взаимодействие и подкрепа при
деца и ученици със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието“,
предназначен

за

учители;

директори;

заместник-директори;

други:

педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители и
педагогически специалисти от центровете за подкрепа на личностно
развитие.
Квалификационният курс е с хорариум 16 часа, брой професионални
кредити 1, форма на обучение – присъствена 8 часа и дистанционна 8 часа,
продължителност 2 дни, обучител – гл.ас.д-р Иван Василев Тричков
Обучението ще се провежда към Департамента за квалификация и
професионално развитие на педагогическите специалисти.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на
препоръките на Постоянната комисия по педагогически науки по
процедура за програмна акредитация на професионално направление
1.2. Педагогика в рамките на четиригодишния акредитационен
период.
ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н :/п/

/С.Спасова/

/проф.дпн Р.Танкова/

