ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 9/26.04.2016 г.
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на
дисертационния

труд

на

тема:

„“Финансова

автономия

на

българското училище в условията на делегираните бюджети“ , за
придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Ваня
Фердинандова Кастрева - Монова -

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 в
катедра „Педагогика и управление на образованието” с научен
ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен ‘доктор’ от Ваня Фердинандова
Кастрева - Монова

с дисертационен труд на тема: „Финансова

автономия на българското училище в условията на делегираните
бюджети ”, научен ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков по
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.1. Теория и управление на образованието, докторска
програма

Управление

на

образованието,

по

предложение

на

катедрения съвет, протокол №11/18.04.2016 г. и на основание чл. 30(2)
от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да
определи със заповед следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф.

д-р

Петър

Димитров

Балкански

–

Югозападен

университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2 .
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)
2.

Проф.д-р

Росица

Александрова

Пенкова

-

Софийски

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1.
Педагогически науки професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по…Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
3.

Проф.д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков – Университет за

национално и световно стопанство – София, по област на висше
образование: 1.Педагогически науки; професионално направление 1.2 .
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дпн Пламен

Радев Иванов

- Пловдивски университет

“ПаисийХилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически
науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Теория

на

възпитанието и дидактика).
2. Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1.
Педагогически

науки;

професионално

направление

1.1.

Теория

и

управление на образованието (Управление на образованието);
Резервни членове:
1. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика) - външен
2. Доц. д-р Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически
науки,

професионално

направление

възпитанието и дидактика) – вътрешен.

1.2.

Педагогика

(Теория

на

Факултетният

съвет

определи

откритото

заключително

заседание да се проведе на 11.07.2016 г. от 11.30 ч. в нова сграда на
Университета (заседателна зала).
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на
дисертационния труд на тема: „Макрополитики по отношение на
подготовката на учители в контекста на образователните приоритети
на Европейския съюз“ , за придобиване на образователна и научна
степен „доктор” от Вася Илиева Ликова-Арсенова -

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 в катедра „Педагогика и управление на образованието”
с научен ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен ‘доктор’ от Вася Илиева ЛиковаАрсенова

с дисертационен труд на тема: „Макрополитики по

отношение

на

образователните

подготовката
приоритети

на
на

учители

в

Европейския

контекста
съюз

”,

на

научен

ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков по област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1.
Теория

и

управление

на

образованието,

докторска

програма

Управление на образованието, по предложение на катедрения съвет,
протокол №11/18.04.2016 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и
чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи със заповед
следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Петър Димитров Балкански – Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1.

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика)
2.

Проф.

д-р

Росица

Александрова

Пенкова

-

Софийски

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1.
Педагогически науки професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по…Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
3.

Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет

„ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;
научна специалност (Теория на възпитанието и дидактика)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дпн Пламен

Радев Иванов

- Пловдивски университет

“ПаисийХилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически
науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Теория

на

възпитанието и дидактика).
2. Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1.
Педагогически

науки;

професионално

направление

1.1.

Теория

и

управление на образованието (Управление на образованието);
Резервни членове:
1. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика) - външен
2. Доц. д-р Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически
науки,

професионално

направление

възпитанието и дидактика) – вътрешен.

1.2.

Педагогика

(Теория

на

Факултетният

съвет

определи

откритото

заключително

заседание да се проведе на 11.07.2016 г. от 15.00 ч. в нова сграда на
Университета (заседателна зала).
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на
дисертационния труд на тема: „Сравнителен анализ на дейността на
директора като мениджър и лидер“ , за придобиване на образователна
и научна степен „доктор” от Елеонора Стоянова Лилова - 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 в катедра „Педагогика и управление на образованието”
с научен ръководител проф.д.п.н. Пламен Радев Иванов.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен ‘доктор’ от Елеонора Стоянова
Лилова с дисертационен труд на тема: „Сравнителен анализ на
дейността на директора като мениджър и лидер“, научен ръководител
проф.д.п.н. Пламен Радев Иванов по област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и
управление на образованието, докторска програма Управление на
образованието, по предложение на катедрения съвет, протокол
№11/18.04.2016 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от
ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи със заповед следния
състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Петър Димитров Балкански – Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика)

2.

Проф. д-р Наталия Иванова Витанова – Маринова –Шуменски

университет „Епископ Константин Преславски“ по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2 .
Педагогика; научна специалност Теория на възпитанието и дидактика
3.

Доц. д-р Петър Райков Петров – пенсионер – гр. Русе, по

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дпн Пламен

Радев Иванов

- Пловдивски университет

“ПаисийХилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически
науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Теория

на

възпитанието и дидактика).
2. Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1.
Педагогически

науки;

професионално

направление

1.1.

Теория

и

управление на образованието (Управление на образованието);
Резервни членове:
1. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика) - външен
2. Доц. д-р Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически
науки,

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Теория

на

възпитанието и дидактика) – вътрешен.
Факултетният

съвет

определи

откритото

заключително

заседание да се проведе на 11.07.2016 г. от 13.30 ч. в нова сграда на
Университета (заседателна зала).

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за

защита на

дисертационния труд на тема: „Социална интеграция и социално
подпомагане

на

хората

с

увреждане“

,

за

придобиване

на

образователна и научна степен „доктор” от Надя Росенова Танева докторант на самостоятелна подготовка по област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, докторска програма Специална педагогика в катедра
„Педагогика и управление на образованието” с научен ръководител
проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен ‘доктор’ от Надя Росенова Танева с
дисертационен труд на тема: „Социална интеграция и социално
подпомагане на хората с увреждане“, научен ръководител проф.д.п.н.
Дора Стоилова Левтерова по област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика,
докторска програма Специална педагогика, по предложение на
катедрения съвет, протокол №12/26.04.2016 г. и на основание чл. 30(2)
от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да
определи със заповед следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф.дпн

Клавдия

Василева

Сапунджиева

–

Софийски

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика).
2.

Проф.д-р

Катерина

Каролова

Караджова

-

Софийски

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Специална педагогика).

Проф. д-р Нели Людмилова Петрова-Димитрова - Софийски

3.

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски, по: област на висше образование 1. Педагогически
науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Специална

педагогика).
2. Доц. дпн Жана Атанасова Янкова

- Пловдивски университет

“ПаисийХилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически
науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Специална

педагогика).
Резервни членове:
1. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет „
Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически
науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на
възпитанието и дидактика) - външен
2. Доц.

д-р Албена Александрова Овчарова

– Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – вътрешен.
Факултетният

съвет

определи

откритото

заключително

заседание да се проведен на 27.06.2016 г. 11,00 ч. в нова сграда на
Университета (заседателна зала).
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на
дисертационния труд на тема: „Ресурсно подпомагане на ученици със
специални

образователни

потребности,

включени

в

общообразователната среда“ , за придобиване на образователна и

научна степен „доктор” от Мария Иванова Димитрова - редовен
докторант по област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма
Специална педагогика в катедра „Педагогика и управление на
образованието” с научен ръководител доц.д.п.н. Жана Атанасова
Янкова.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен ‘доктор’ от Мария Иванова
Димитрова с дисертационен труд на тема: „Ресурсно подпомагане на
ученици със специални образователни потребности, включени в
общообразователната среда“, научен ръководител доц.д.п.н. Жана
Атанасова Янкова по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска
програма Специална педагогика, по предложение на катедрения
съвет, протокол №12/26.04.2016 г. и на основание чл. 30(2) от
ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да
определи със заповед следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф.д-р Цанка Златева Попзлатева – Софийски университет „ Св.
Климент Охридски”, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология
(Специална психология)
2.

Проф.д-р

Катерина

Каролова

Караджова

-

Софийски

университет „ Св. Климент Охридски”, по 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)

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски, по: област на висше образование 1. Педагогически
науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Специална

педагогика).
2. Доц. дпн Жана Атанасова Янкова

- Пловдивски университет

“ПаисийХилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически
науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Специална

педагогика).
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 Албена Александрова

Овчарова – Пловдивски

университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2.
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – вътрешен.
Факултетният

съвет

определи

откритото

заключително

заседание да се проведе на 30.09.2016 г. от 11.00 ч. на в нова сграда на
Университета (заседателна зала).
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на
дисертационния труд на тема: „Интерактивни методи за обучение по
английски език в началния етап на основното образование“ , за
придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Диана
Минкова Димитрова

-

редовен докторант по област на висше

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика

в катедра „Педагогика и управление на образованието” с научен
ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен ‘доктор’ от Диана Минкова
Димитрова с дисертационен труд на тема: „Интерактивни методи за
обучение по английски език в началния етап на основното
образование“, научен ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков по
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление

1.2.

Педагогика,

докторска

програма

Теория

на

възпитанието и дидактика, по предложение на катедрения съвет,
протокол №12/26.04.2016 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и
чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи със заповед
следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Димитър Веселинов Димитров –Софийски университет
„ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.3 . Педагогика на
обучението по…(Методика на обучението по френски език).
2.

Проф. д-р Наталия Иванова Витанова – Маринова –Шуменски

университет „Епископ Константин Преславски“ по област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2 .
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)
3.

Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет

„ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. дпн Пламен Радев Иванов - Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски, по: област на висше образование 1.Педагогически

науки;

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Теория

на

възпитанието и дидактика).
2.

Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет

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

науки;

професионално

направление

1.1.

Теория

и

управление на образованието (Управление на образованието);
Резервни членове:
1. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика) - външен
2.

Доц. д-р Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически
науки,

професионално

направление

1.2.

Педагогика

(Теория

на

възпитанието и дидактика) –вътрешен.
Факултетният

съвет

определи

откритото

заключително

заседание да се проведе на 12.07.2016 г. от 12.00 ч. на в нова сграда
на Университета (заседателна зала).
ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на
дисертационния труд на тема: „Оптимизиране на обучението по Винг
Чун чрез седемте есенциални способности и трансформацията му във
вътрешен стил“ , за придобиване на образователна и научна степен
„доктор” от

Натали Нахи Едер - докторант 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 / вкл.
Методика на лечебната физкултура/ в катедра „ТМФВ и спорт” с
научен ръководител проф.дпн Веселин Желязков Маргаритов.

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователна и научна степен ‘доктор’ от Натали Нахи Едер с
дисертационен труд на тема: „Оптимизиране на обучението по Винг
Чун чрез седемте есенциални способности и трансформацията му във
вътрешен стил“, научен ръководител проф.дпн Веселин Желязков
Маргаритов 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 / вкл. Методика на лечебната физкултура/, по
предложение на катедрения съвет, протокол №4/19.04.2016 г. и на
основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме
на Ректора да определи със заповед следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.п.н. Лъчезар Василев Димитров – Национална спортна
академия „Васил Левски“, гр. София, по област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по..., научна специалност “Теория и методика на физическото
възпитание

и

спортната

тренировка(вкл.

Методика

на

лечебната

физкултура)”
2.

Проф. д.м.н. Василий Щерев Ишев – Медицински университет,

гр. Пловдив, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт.
Професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика);
3.

Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова -

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – Шумен, по
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
(вкл. методика на лечебната физкултура)

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1 . Проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов – Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, по област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по..., научна специалност Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на
лечебната физкултура)
2.

Доц. д-р Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, по област на висше образование 1.
Педагогически науки, 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на
възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)”.
Резервни членове:
1. Проф. д-р Росен Костадинов Алексиев – Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“ област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на
обучението по … (Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) - външен
2. Доц. д-р Симо Петров Иванов - Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”, гр. Пловдив, по област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна
специалност „Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна
педагогика)”–вътрешен.
Факултетният

съвет

определи

откритото

заключително

заседание да се проведе на 29.08.2016 г. от 11,30 ч. в 24 кабинет в
Ректорат на ПУ.
ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на
конкурс за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в катедра
„Начална училищна педагогика на Педагогикаческия факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр.32

от 22.04.2016 г. по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по
..., (Методика на обучението по български език и литература в
началния етап на СОУ), по предложение на катедрения съвет,
протокол № 7/21.04.2016 г. и на основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(8),
чл. 57(2) във връзка с чл. 62 ППЗРАСРБ и чл. 79, ал. 2 ПРАСПУ,
предлагаме на Ректора да определи със заповед следния състав на
научно жури:
Външни членове:
1.

Проф. д-р Татяна Гаврилова Ангелова - Софийски университет

„Св. Климент Охридски” – гр. София, област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление

1.3 Педагогика на

обучението по... (Методика на обучението по български език);
2.

Проф. д-р Росица Александрова Пенкова -

Софийски

университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление

1.3

Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български
език);
3.

Проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева – Университет

„Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление

1.3 Педагогика на

обучението по... (Методика на обучението по български език и
литература);
4.

Проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова – Великотърновски

университет „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български
език и литература);

5.

Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров - Софийски

университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление

1.3

Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по …);
Вътрешни членове:
1.

Проф. д-р Галин Борисов Цоков – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование 1.
Педагогически

науки;

професионално

направление

1.1.

Теория

и

управление на образованието (Управление на образованието);
2.

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).
Резервни членове:
1.

Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет

„Св. Климент Охридски” – гр. София, област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление

1.2 Педагогика

(Теория на възпитанието и дидактика) – външен.
2.

Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление

1.2. Педагогика

(Теория на възпитанието и дидактика) – вътрешен.
ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лв./сто лева/
на Мария Иванова Димитрова – редовен докторант към катедра
„Педагогика и управление на образованието“ за отпечатване на
автореферат за защита на дисертационен труд.
ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лв./сто лева/
на Диана Минкова Димитрова – редовен докторант към катедра

„Педагогика и управление на образованието“ за отпечатване на
автореферат за защита на дисертационен труд.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение
планове по т. 8, 9, 11, 16 и 17

и учебни

по следните допълнителни

квалификации, курсове и специализации за учебната 2016/17 година:
1. Допълнителна квалификация “Педагогика на лица с умствена
изостаналост” – 1 година, задочно обучение, 2 такси по 500 лв.
2. Допълнителна квалификация “Логопедия” – 2 години, задочно
обучение, 4 такси по 500 лв.
3.

Допълнителна

квалификация

“Слухово-речева

рехабилитация” – срок на обучение – 1 година, задочно (индивидуално)
обучение, 2 такси по 500 лв.
4. Допълнителна

професионална квалификация „учител” по

учебен предмет за участници с висше образование след завършена ОКС
„професионален

бакалавър”

и

ОКС

„бакалавър”

без

придобита

професионална квалификация „учител”, обучение – индивидуалнозадочно, срок на обучение -12 месеца, 2 такси по 600 лв.
5. Допълнителна професионална квалификация „учител” по
учебен предмет за участници с висше образование след завършена ОКС
„професионален

бакалавър”

и

ОКС

„бакалавър”

без

придобита

професионална квалификация „учител, обучение – групово-задочно, срок
на обучение -12 месеца, 2 такси по 500 лв.
6.

Допълнителна професионална квалификация „Учител по

английски език”, групово обучение, 1 година, с една такса от 500 лв. и
втора такса от 330 лв.
7. Допълнителна квалификация "Ресурсен учител" – 1 година,
задочно , 2 такси по 500 лв.
8. Допълнителна професионална квалификация "Управление на
образованието" – 1 година, задочно , 2 такси по 500 лв.

9. Допълнителна професионална квалификация "Технологичен
мениджър в училище" – 1 година, задочно , 2 такси по 500 лв.
10. Специализация "Съдебна психология" – 2 семестъра, задочно
обучение , с такса за семестър 500 лв.
11.

Специализация "Консултативна психология" – 2 семестъра

за специалисти и 3 семестъра за неспециалисти, задочно обучение , с такса
за семестър 750 лв.
12.

Допълнителна

педагогика”

с квалификация

квалификация

по

„Предучилищна

педагог - детски учител,

с форма на

обучение – индивидуална и групова семестриална такса за индивидуално
обучение от 450 лв. , а за групово обучение от 500 лв., Срок на обучение от
1 год. и 6 мес., в три семестъра. Обучението ще се проведе при сформиране
на група от минимум 15 човека.
13. Обучение от Педагогическия факултет на територията на
Филиал – гр. Кърджали към специалност „Предучилищна педагогика”
(допълнителна квалификация), задочно обучение, срок на обучение 1,5
години, квалификация – педагог-детски учител, за учебната 2016/2017 г.
Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15
човека. Такса за обучение: 500 лв. на семестър.
14. професионална квалификация „Помощник-възпитател“, като
обучението е в 2 семестъра, а таксата на обучение е:
-

за работещи в детска градина и курса се провежда в

Университета
-

– 150 лв.;

за работещи в детска градина, а курса се провежда извън

Университета – 180 лв.;
-

за не работещи в детска градина и курса се провежда в

Университета – 180 лв
15. Провеждането на 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, квалификация – педагог-начален
учител, за учебната 2016/2017 г. Обучението ще се проведе при
сформиране на група от минимум 15 човека. Такса за обучение: 500 лв. на
семестър.
16. Допълнителна професионална квалификация "Управление и
консултиране в образованието и социално-педагогическите дейности"
– 1 година, задочно , 2 такси по 650 лв.
17. Допълнителна професионална квалификация "Управление
на приобщаващото образование" – 1 година, задочно, 2 такси по 500 лв.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2016/2017 г.
обучение и учебни планове по т. 24 и 37 на магистърски програми,
както следва:
1.

"Образователен мениджмънт" – 2 години, 4 семестъра,

задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;
2.

"Мениджмънт на социално-педагогическата работа" – 2

години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;
3.

„Социално-педагогическа работа с правонарушители” - 2

години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;
4. "Комуникативни нарушения на развитието" – задочно
обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 550 лв. и редовно
обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.;
5. "Приобщаващо образование" – 2 години, 4 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 400 лв.;
6. “Специална педагогика – ресурсен учител” – задочно обучение,
4 семестъра, с такса на семестър 400 лв.;
7. „Училищна педагогика” - 3 семестъра, задочно обучение, с такса
за семестър 600 лв.;

8. „Социално-образователна работа с лица с увреждания” –
задочно обучение, 4 семестъра, с такса за семестър 550 лв.
9. „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“.
10. „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4
семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
11.„Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти –
редовно обучение , държавна поръчка
12.„Училищна психология” за филиал град Смолян – 2 семестъра
за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса
за семестър 650 лв.;
13.„Психология на управлението”–2 семестъра за специалисти и 4
семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
14.„Психология на управлението” – 2 семестъра за специалисти –
редовно обучение, държавна поръчка
15.„Приложна

психология” –

2 семестъра за специалисти и 4

семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650
лв.;
16.„Приложна психология” – 2

семестъра за специалисти –

редовно обучение, държавна поръчка
17.Позитивна психология – 3 семестъра за специалисти и 4
семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;

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

за неспециалисти - задочно

обучение, с такса за семестър 500 лв.;
20. „Превантивна педагогика“, задочно обучение Срок на обучение:
3 семестъра – за бакалаври с диплома за завършена ОКС „бакалавър“
Такса за обучение: 500 лв. на семестър
21. „Иновационни технологии в предучилищното образование и
началния етап на СОУ“ , задочно обучение; Срок на обучение: 4
семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика,
Такса за обучение: 500 лв. на семестър
22. „Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в
групите за предучилищно образование“
Срок на обучение - неспециалисти: 3 семестъра, задочно обучение, за
завършили ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика
Такса за обучение: 500 лв. на семестър
- 3 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от
професионално направление Педагогика Такса за обучение: 750 лв. на
семестър;
Срок на обучение за специалисти: - 2 семестъра, задочно обучение, за
завършили

ОКС

„бакалавър“

от

специалностите

„Предучилищна

педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и
начална училищна педагогика“. Такса за обучение: 500 лв. на семестър
- 2 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от
специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика
и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Такса за
обучение: 750 лв. на семестър.

23. „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската
градина и началния етап на СОУ“ Срок на обучение:
-

4 семестъра – за бакалаври от професионалното направление

Педагогика,Такса за обучение: 500 лв. на семестър
24.

учебен

план

и

обучение

по

магистърска

програма

„Предучилищна и начална училищна педагогика”, задочно обучение,
за учебната 2016/2017 г.:
-

2

семестъра

–

за

бакалаври

завършили

специалност

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ - Такса за обучение: 500
лв. на семестър.
25.

Информационно-комуникационни

предучилищното образование

технологии

в

и началния етап на СОУ, задочно

обучение - 4 семестъра – за бакалаври от професионално направление
Педагогика - Такса за обучение: 500 лв. на семестър.
26. Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална
училищна възраст, задочно обучение. Срок на обучение: 4 семестъра – за
бакалаври от професионално направление Педагогика, Такса за обучение:
500 лв. на семестър.
27. Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно
обучение. 5 семестъра – за неспециалисти, Такса за обучение: 500 лв. на
семестър.
28. Начална училищна педагогика и чужд език, задочно обучение,
4 семестъра – за бакалаври от направления: Филология (с английски език)
и Педагогика на обучението по ... (с английски език), Такса за обучение:
500 лв. на семестър.
29. Предучилищна и начална училищна педагогика, след ОКС
„Професионален бакалавър”, задочно обучение. Срок на обучение:

4

семестъра – за професионални бакалаври от направление Педагогика.
Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на

ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив и на територията на филиал
„Любен Каравелов” на ПУ, гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под
20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 500
лв. на семестър.
30. „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 Филиал „Любен
Каравелов” - гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под 20 студенти,
обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 500 лв. на
семестър.
31.

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“.
32. „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СОУ” – 3
семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно
обучение, с такса за семестър 450 лв.;
33. „Ръководство на вокални и инструментални състави“ – 3
семестъра за специалисти – задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
34. „Музикално изпълнителско изкуство” – 2

семестъра за

специалисти – редовно обучение, 2 семестъра за специалисти – задочно
обучение, с такса за семестър 500 лв.;

35.„Педагогика на обучението по изобразително изкуство” - 3
семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно
обучение, с такса за семестър 500 лв.;
36. „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.
37. Учебен план и обучение по магистърска програма "Управление
на приобщаващото образование" - 2 години, 4 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 550 лв.
ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател за учебната
2015/2016 г.

- Д-р Милена Пенчева Нецова – 80 ч. упр. по

дисциплината Езикознание – спец. „Начална училищна педагогика и
чужд език” и спец. „Предучилищна педагогика и чужд език“.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри въвеждането на
дисциплини в спец. ДПИИ, влизащи в сила от 2016/2017 учебна
година, както следва:
- ИД II част „Скали и акорди в джаз и поп музиката“ с хорариум
0+0+30, II курс, IV сем.;
-

ИД V част „Работа в звукозаписно студио“ – с хорариум

0+0+30, IVкурс, VII сем.;
- ФД II част „Технологии за студиен звукозапис - I част“ – с
хорариум

30+0+0, IVкурс, VII сем.;

- ФД III част „ Технологии за студиен звукозапис - II част“ – с
хорариум 30+0+0, IVкурс, VIII сем.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да да одобри промяна в хорариума
на дисциплина „Маркетинг“, спец. „Педагогика на обучението по бит
и технологии“ - от 15+0+15 да бъде заменено с 30+0+0.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри одобри следните промени
в учебните планове на специалност „Специална педагогика“, ОКС
„бакалавър“ и специалност „Специална педагогика – ресурсен
учител“ ОКС „магистър“ , които да влязат в сила за всички курсове
на учебната 2016/2017 година:
За специалност „Специална педагогика“, ОКС „бакалавър:
1.

Учебната дисциплина - ИД "Хиперактивност" IV част , в 3 курс

се променя като наименование в ИД IV част "Поведенчески и емоционални
разстройства".
2.

Учебната дисциплина - ИД "Генерализирани разстройства на

развитието" IV част , в 3 курс се променя като наименование в ИД IV част
"Разстройства от аутистичния спектър".
3.

Учебната

дисциплина

„Организация

и

управление

на

специалните училища“, в 7 семестър се променя като наименование в
„Организация и управление на специалните училища и РЦПОДУСОП“.
4.

Учебната дисциплина „Диагностика на аномалното развитие“ в

6 семестър се променя като наименование в „Диагностика на атипичното
развитие“.
5.

Учебната дисциплина „Социална компетентност при хора с

увреждания“ ИД V част преминава в ИД II част.
6.

Учебната

дисциплина

„Практикум

за

формиране

на

комуникативни умения“ - ИД III част в 6 семестър се променя като
наименование в „Социални и комуникативни умения в специалната
педагогика“.
7.

Учебната дисциплина „Обща патология“ в 4 семестър се

променя като наименование в „Благополучие при лица със СОП“.
8.

Учебната дисциплина „Специална психология“ от 4 семестър

преминава в 3 семестър, а учебната дисциплина „Психодиагностика“ от 3

семестър преминава в 4 семестър. Двете учебни дисциплини запазват
хорариум и кредити.
Запазват се хорариумите, кредитите и самостоятелната подготовка на
дисциплините.
За специалност „Специална педагогика – ресурсен учител“, ОКС
„магистър“:
1.

Във втори семестър наименованието на учебната дисциплина

„ Особености на обучението при деца/ученици с обучителни трудности“ се
променя на „Особености на обучението при деца/ученици със специфични
нарушения на способностите за учене“
2.

Във втори семестър наименованието на учебната дисциплина

„Особености

на

обучението

при

деца/ученици

с

генерализирани

разстройства“ се променя на „Особености на обучението при деца/ученици
с разстройства от аутистичния спектър“
3.

В трети семестър наименованието на учебната дисциплина

„Особености на обучението при деца/ученици с

хиперактивност“ се

променя на „Особености на обучението при деца/ученици с емоционални и
поведенчески разстройства“
Запазват се хорариумите, кредитите и самостоятелната подготовка на
дисциплините.
ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да разреши едногодишен
неплатен отпуск на доц. д-р Ани Христова Епитропова, считано от
01.08.2016 г. до 31.07.2017 г.
ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивския университет
да не бъде прекратяван трудовият договор на д-р Мариана Пенева
Чепишева за срок от една година, считано от 30.08.2016г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели във Филиал
гр.Смолян за учебната 2016/2017 г. следните лица:

№

Име на
преподавателя

Специалност/и

Дисциплина

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

Семестър

четвърти
втори
втори
втори
четвърти
шести
трети
трети
шести
седми
седми

първи
втори
трети
четвърти
трети и
седми
(поток)

3.

проф. д.п.н.
Пламен Радев

НУПЧЕ

История на педагогиката и
българското образование

втори

проф. д-р
Бисер Дамянов

НУПЧЕ

Основи на изобразителното
изкуство
Методика на обучението по
изобразително изкуство
*ИД: Спорт, рекреация и здраве
(ако бъде избрана)
Теория и методика на
физическото възпитание в
начален етап на СОУ
Когнитивна психология и
саморегулация

първи

гл.ас. д-р Силвана
Боева

6.

проф. д.пс.н.
Веселин Василев

НУПЧЕ
БЧПЗ

15 ч. л.
15 ч. у.
10 ч. л.
5 ч. у.
15 ч. л. 710 ч. +
130 ч.у.
за
45 ч. л.
изпит
20 ч. л.

30 ч. л.
30 ч. у.
30 ч. л.
30 ч. л.
30 ч. л.
30 ч. л.
30 ч. л. 75 ч. +
15 ч. у. 20 ч. у.
за
изпит
45 ч. л. 105 ч. +
15 ч. у. 10 ч. у.
за
изпит
30 ч. л 120 ч. +
20 ч.у.
за
30 ч. л.
изпит
30 ч. л.
135 ч. +
20 ч.у.
30 ч. л.
за
15 ч. у.
изпит

проф. д.п.н. Дора
Левтерова

5.

15 ч. л.
15 ч. у.

четвърти

Обща психология
Психология на развитието
Психология на развитието
Психология на обучението
Интеграция на ученици със
специални
образователни потребности

БЧПЗ

45 ч. л.

15 ч. у.

НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ

НУПЧЕ

Общо в
упражнения

първи

2.

4.

Хорариум

пети
трети
четвърти
втори

30 ч. л. 60 ч. +
10 ч.у.
за
изпит

№

Име на
преподавателя

7.

проф. д-р Калин
Гайдаров

8.

доц. д-р Михаил
Проданов

9.

доц. д-р Кирилка
Тагарева

10.

доц. д-р Ирена
Левкова

Специалност/и

Дисциплина

Хорариум

Общо в
упражнения

БЧПЗ
БЧПЗ

Психология на личността
Стрес и душевно здраве

четвърти
осми

30 ч.л.
30 ч.л.
15 ч.у.

БЧПЗ

Психодиагностика

пети

30 ч. л.
30 ч. у.

БЧПЗ

Психология на общуването

пети

БЧПЗ

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

осми

30 ч.л.
15 ч.у.
30 ч. у.

пети

30 ч. у.

осми

30 ч. л. 75 ч. +
15 ч. у. 10 ч.у.
за
изпит

трети и
седми
(поток)

30 ч. л.
15 ч. у.

БЧПЗ

Медицински университет – Пловдив
1.
акад. Дроздостой БЧПЗ
Философия на здравето и
Стоянов, МУболестта
Пловдив
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
1.
гл. ас. д-р Аспарух НУПЧЕ
Детска литература на чужд
Аспарухов
език/Англоезична детска
литература
Преподаватели след пенсия
1.
проф. д.м.н.
БЧПЗ
Надежда
Маджирова – МУПловдив
2.
доц. д-р Мария
НУПЧЕ
Петрова
НУПЧЕ
НУПЧЕ
3.

Семестър

гл.ас. Катя Савова/
Елена Мирчева
НУПЧЕ
НУПЧЕ

Хонорувани преподаватели
БЧПЗ
докторант Боян
1.
Василев
БЧПЗ

135 ч. +
20 ч.у.
за
изпит
90 ч. +
10 ч.у.
за
изпит
105 ч. +
20 ч.у.
за
изпит
30 ч. +
10 ч.у.
за
изпит

75 ч. +
10 ч.у.
за
изпит

Психопатология

пети

Методика на обучението по
български език и литература

шести

Основи на изобразителното
изкуство
Хоспитиране по изобразително
изкуство
Методика на обучението по
изобразително изкуство
Изобразителна дейност на детето
(ФД 3)

първи

30 ч. л. 75 ч. +
15 ч. у. 10 ч.у.
за
изпит
30 ч. л. 90 ч. +
30 ч. у. 10 ч.у.
за
изпит
15 ч. у.

пети

15 ч. у.

пети

15 ч. у.

седми

30 ч. у.

Когнитивна психология и
саморегулация
Психология на личността

втори 30 ч. у.
четвъ 30 ч. у.

75 ч. +
40 ч.у.
за
изпит

120 ч. +
60 ч.у. за
изпит

№

2.

Име на
преподавателя

Красимира
Чуртова

Специалност/и

НУПЧЕ

Обща психология

НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ

Психология на развитието
Психология на развитието
Психология на обучението

НУПЧЕ

Методика на обучението по
музика в начален етап на СОУ

НУПЧЕ

3.

Гинка
Хаджииванова

НУПЧЕ
2.

Дисциплина

Татяна Раева
НУПЧЕ

Семестър

рти
първ
и
втори
трети
четвъ
рти
четвъ
рти

Хорариум

15 ч. у.
15 ч. у.
15 ч. у.
15 ч. у.

2 гр. х 15
ч. хоспитиране
Физическо възпитание
първ 60 ч. у.
ии
втори
Теория и методика на
четвъ 2 групи х
физическото възпитание в
рти 15 ч.
начален етап на СОУ
хоспитиране +
15 ч. упр.
Текуща педагогическа практика седм 10 ч. упр.
и
Методика на обучението по
шест 30 ч.
български език и литература в
и
хоспиначалния етап на СОУ
тиране
Текуща педагогическа практика седм 20 ч.
и
упр.
Методика на обучението по
шест 30 ч.
български език и литература в
и
хоспитира
началния етап на СОУ
не
Текуща педагогическа практика седм 20 ч.
и
упр.

3.

Кирил Маринов

4.

Мария
Бабаджанкова

НУПЧЕ

5.

Гинка
Хаджииванова

НУПЧЕ

Текуща педагогическа практика

седм 10 ч.
и
упр.

6.

Красимира
Чуртова

НУПЧЕ

Текуща педагогическа практика

седм 10 ч.
и
упр.

7.

Калина Кехайова

НУПЧЕ

Дидактика

Теория на възпитанието
Педагогика

трети 30 ч. у.
и
четвъ
рти
трети 15 ч. у.
трети 15 ч.у.

Педагогика

пети 15 ч.у.

БЕАЕ,
БЕИКМ
ИТМОМ

Общо в
упражнения

30 ч. + 10
ч. у. за
изпит

115 ч. +
40 ч.упр.
за изпит

50 ч. + 20
ч. упр. за
изпит
30 ч. + 10
ч. упр. за
изпит
20 ч.+10
ч. упр. за
изпит
10 ч.+ 10
ч. упр. за
изпит
10 ч.+ 10
ч. упр. за
изпит
75 ч. + 30
ч. упр. за
изпит

ФС РЕШИ: Избираемите и факултативни дисциплини Филиал на
ПУ в гр. Смолян да се синхронизират с учебния план на същата
специалност в Педагогически факултет. Така предложените не се
приемат.
ФС РЕШИ: Одобрява следния състав на комисия Филиал на ПУ
гр. Смолян,за провеждане на писмен държавен изпит по Педагогика,
психология и методика на обучението в началния етап на СОУ и
защита на дипломни работи за специалност „Начална училищна
педагогика с чужд език”, за 2015/2016 учебна година:
Председател:
проф. д.п.н. Румен Стаматов / проф. д.п.н. Пламен Радев
Членове:
проф. д-р Бисер Дамянов
доц. д-р Елена Арнаудова
доц. д-р Маргарита Панайотова
гл.ас. д-р Силвана Боева
доц. д-р Мария Ръжанкова-Петрова
доц. д-р Нина Герджикова
доц. д-р Димитър Френкев
доц. д-р Георги Юручев
Резерва:
проф. д.пс.н. Веселин Василев
Дати на провеждане: 18 юни 2016 година;
ФС РЕШИ: Одобрява следния състав на комисия Филиал на ПУ в
гр.Смолян за провеждане на държавен изпит по Практически
английски език за специалност „Начална училищна педагогика с
чужд език”, за 2015/2016 учебна година:
Председател:

доц. д-р Свилен Станчев
Членове:
доц. д-р Йордан Костурков
гл.ас. д-р Аспарух Аспарухов
Христина Симеонова
Емилия Коцарова
Дати на провеждане: 3 юли 2016 година; 2 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/доц.дпн Р.Танкова/

