ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 3/13.11.2018 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната
2018/2019 г.следните лица:
Катедра ТМФВ и спорт
1.

Д-р Савас Лазарос Кокинидис – Борба /упражнения/ – 50 часа

2.

Елена Ангелова Петрова – ОФП – 100 часа

катедра „Естетическо възпитание”:
1.

Доц. Силвина Илиева

- 40 ч. в упр. по дисциплината „Рекламен

дизайн“ с IV к., VII сем., специалност ПОИИ;
2.

д-р Русен Дойков - 20 ч. в упр. по дисциплините: „ИД II част:

Пластика“, специалност „Графичен дизайн с реклама II курс“; „Скулптура“,
специалност ПОИИ III к.
ФС РЕШИ: Одобрява промяна в учебния план и допълнения към
избираеми

дисциплини

на

специалност

„Предучилищна

и

начална

училищна педагогика“ /неспециалисти/, 5 семестъра, задочно обучение,
ОКС „магистър“, учебна 2018/2019 г. , както следва:
I. Промяна в учебния план
- Дисциплината „Аудиовизуални информационни технологии в
обучението“ с хорариум 10+0+10, извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма
на изпитване - изпит да бъде преименувана като „Информационни и
комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“, като
запазва хорариума, извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпитване.
II. Допълнения към избираеми дисциплини
- І курс,

ІІ семестър – Избираеми дисциплини ІІ част –

хорариум 0+20+0 – Мотивация и лидерство в класната стая;

- І курс,

ІІ семестър – Избираеми дисциплини ІІ част –

хорариум 0+20+0 – Медийно образование.
ФС РЕШИ:
професионална

Предлага на АС да одобри курс за придобиване на
квалификация

„Помощник

-

възпитател“,

към

Педагогически факултет за обучаващите се от Пловдивски регион, а извън
региона обученията да се организират от Департамента за квалификация и
професионално развитие на педагогическите специалисти, със срок на
обучение: 2 семестъра и такса на обучение: - за работещи в детска градина –
150 лв.; - за не работещи в детска градина – 180 лв.
ФС РЕШИ:

Одобрява

предложението на катедра „Педагогика и

управление на образованието“ да бъде променена темата на дисертационния
труд на Гергана Манчева Манева – редовен

докторант по докторска

програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), от
„Социално-педагогическо

консултиране

в

училище“

на

„Социално-

педагогическо консултиране за превенция на агресивното поведение при
ученици в гимназиален етап на образование“.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ваня Цокова
Минева – докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, докторска програма Специална педагогика към катедра
“Педагогика и управление на образованието” за периода от 07.11.2017 г. до
07.11.2018 г., с научни ръководители - проф. дпн Пламен Радев Иванов и
проф. дпн Дора Стоилова Левтерова, тема на дисертационния труд:
„Адаптиране на учебното съдържание по философия за ученици със СОП
чрез интерактивни методи и техники” и дава много добра оценка.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в
Педагогически факултет за учебната 2019/2020 година, както следва:
№ Катедра
п

Шифър

Област
на
професионално

висше
образование, Образователна
направление,
докторска научна

степен “доктор”

и

о
ре
д
1
І.
1

програма

Редовно

4

5

Педагогически науки
Теория и управление на образованието
Управление на образованието

1

1

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика

1

-

Методика на обучението по математика

-

1

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително
изкуство
Методика на обучението по бит и технологии

1
1

1

-

1

1

-

2

3

1.
1.1.
Педагогика
и
управление на
образованието
1.2.
Педагогика
и
управление на
образованието
Начална
училищна
педагогика
Музика
Естетическо
възпитание
Естетическо
възпитание

Изкуства
Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство

8.
8.3.
Музика

Задочно

ФС РЕШИ: Одобрява учебен план на курс за придобиване на
професионална квалификация „Помощник - възпитател“ към Департамента
за

квалификация

и

професионално

развитие

на

педагогическите

специалисти.
ФС РЕШИ: Одобрява учебен план за професионално-педагогическа
специализация
придобиване на

„Иновации

в

училищната

образователна

среда“

за

III ПКС към Департамента за квалификация и

професионално развитие на педагогическите специалисти. Специализацията
е предназначена за всички педагогически специалисти, с продължителност
1 г., 12 месеца, хорариум 225 ч., директор доц. д-р Албена Александрова.
ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/проф.дпн Р.Танкова/

