
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  №  4/11.12.2018 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2019/2020 г. следните лица: 

Катедра Естетическо възпитание – за 1-ви семестър 

1. Ивомир Игнатов Игнатов – 60 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“ с I курс; 

2. Стефан Владимиров Попов – 60 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“ с I курс; 

3. д-р Русен Дойков - 60 ч. в упр. по дисциплините: „ИД II част: 

Пластика“, специалност „Графичен дизайн с реклама II курс“; „Скулптура“, 

специалност ПОИИ III к. 

Катедра Психология – за 2 семестър 

1. Проф.дмн Надежда Петрова Маджирова – 300 часа в упражнения по 

дисциплина  Психопатология в специалност  –Психология, р.о. и з.о., дисциплина 

Детско- юношеска психопатология в специалност Социална педагогика 

2. Проф.дпсн Веселин Костов Василев – 300 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на развитието  в специалност  НУП и НУПЧЕ 

дисциплина Психология 2 част в специалност Педагогика и Социална педагогика 

3. Проф. д-р Румяна Божинова Манова –  490 часа в упражнения по 

дисциплините Теории за личността, Изследователска практика 2 част, 

Психология на личността в специалност Психология, р.о. и з.о., дисциплина 

Психология на личността в специалност Социални дейности 

4. Проф. д-р Емилия Борисова Алексиева –  150 часа в упражнения по 

дисциплините Основи на клиничната психология в специалност Психология, р.о. 

и з.о. 



5. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров – 100 часа в упражнения по 

дисциплина  Организационна психология в специалност  –Психология, р.о.  

6. Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева – 100 часа в 

упражнения по дисциплина  Организационна психология в специалност  –

Психология, з.о.,  

7. Боян Веселинов Василев – 350 часа в упражнения по дисциплините 

Обща психология и Психология на развитието в специалностите НУП и НУПЧЕ 

,дисциплина Когнитивна психология IIчаст упражнения, р.о, з,о. в специалност 

Психология, 

8. Жанета Василева Ямалиева - 200 часа в упражнения по дисциплина  

Психология на развитието III част, упр. в специалност  –Психология, р.о.  

9. Роза Любенова Динчева - 100 часа в упражнения по дисциплина  

Обща психология, упр. в специалност  – НУП и НУПЧЕ 

«Социални дейности“ – 2-ри семестър 

1. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров –  100 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на девиантното поведение в специалност Социални 

дейности.  

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

дисциплина Човешко поведение и социална среда в специалност Социални 

дейности.  

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

Законодателна защита на хора в неравностойно положение в специалност 

Социални дейности. 

 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри  дисциплината „Аудиовизуални 

и информационни технологии в обучението“ да бъде заменена с 

дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда“, като запазва хорариума, 

извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпитване в учебните планове 



за 3-ти и 4-ти курс на специалности:  „Начална училищна педагогика и чужд 

език“,  редовно  обучение, ОКС „бакалавър“;  „Начална училищна 

педагогика“,  редовно  обучение, ОКС „бакалавър“; „Начална училищна 

педагогика“ /неспециалисти/, задочно обучение, ОКС „магистър“; 

„Педагогика на обучението по изобразително изкуство“- редовно обучение, 

ОКС „бакалавър“;  „Педагогика на обучението по музика“ редовно обучение, 

ОКС „бакалавър“; „Предучилищна педагогика“,  редовно обучение, ОКС 

„бакалавър“; „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, 

редовна и задочна форма на обучение .  

  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри в  учебните планове за 

специалност „Приложна психология”, «Психология на управлението», 

«Училищна психология», и «Позитивна психология»  - ОКС  «магистър», 

задочно обучение, за специалисти и неспециалисти, формата на дипломиране 

да бъде държавен изпит или защита на дипламна работа. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде променена темата на проект за дисертационен труд 

от от „Компютърни технологии в обучението по графичен дизайн за 

формиране на професионална компетентност“ на „Обучението по шрифт и 

типография в графичния дизайн във висшето училище“ на Надежда 

Недялкова Ангелова - редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...; докторска програма Методика на обучението по 

изобразително изкуство към катедра „Естетическо възпитание“. 

ФС РЕШИ: Да бъде променена темата на проект за дисертационен труд 

от „Приложение на пленера в обучението по изобразително изкуство в 

прогимназиалния етап на училището“ на „Формиране на знания и умения за 

изобразяване на обекти чрез пленер в прогимназиален етап на средното 

училище“ на Елица Николова Гигова - редовен докторант по: област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. 



Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на 

обучението по изобразително изкуство към катедра „Естетическо 

възпитание“. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в 

Педагогически факултет  за учебната 2019/2020 година, както следва: 

 

№ 

п

о 

ре

д 

Катедра  

Шифър 

Област на висше образование, 

професионално направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна  

степен  “доктор” 

 Редовно Задочно 

 1  2 3 4 5 

І.  3. Социални, стопански и правни науки   

  3.2.  Психология   

1 Психология  Педагогическа и възрастова психология 1 1 

2 Психология  Специална психология 1 - 

      

 

 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Елизавета Емельянова –докторант на самостоятелна подготовка към  

катедра “Психология ” по: област на висше образование 3 . Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология; 

докторска програма Педагогическа и възрастова психология  с тема на 

дисертационния труд: “ Психологически характеристики на проявата на 

гражданска позиция в ранното и късно юношество ”, научен ръководител: 

проф.дпсн Веселин Костов Василев за периода от  08.11.2017 г. до 08.11.2018г. 

, дава много добра оценка и  отчислява с право на защита, считано от 

08.11.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Евгений Черников -  докторант на самостоятелна подготовка към  катедра 

“Психология ” по: област на висше образование 3 . Социални, стопански и 

правни науки; професионално направление 3.2. Психология; докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология  с тема на 



дисертационния труд: “ Профилактика на агресията и насилието в училище 

”, научен ръководител: проф.дпн Румен Иванов Стаматов за периода от  

08.11.2017 г. до 08.11.2018г. , дава много добра оценка и отчислява  с право на 

защита, считано от 08.11.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

ИРИНА ВИКТОРОВНА ЕМЕЛЬЯНОВА -  докторант на самостоятелна 

подготовка към  катедра “Психология” по: област на висше образование 3 . 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология  с 

тема на дисертационния труд: “Самодетерминацията като фактор за 

отношението на децата към лъжата”, научен ръководител: доц. д-р Кирилка 

Симеонова Тагарева за периода от  07.11.2017 г. до 07.11.2018 г.  и дава много 

добра оценка. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекратена докторантурата на Мариела Николова 

Кратункова-Гюзелева – задочен докторант по: област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Специална психология , 

съгласно чл. 26, ал. 4 от Правилника за РАС на ПУ. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА БОЙКОВА -  докторант на самостоятелна 

подготовка към  катедра “Социални дейности” по: област на висше 

образование 3 . Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.4. Социални дейности; докторска програма Социални 

политики и социална работа  с тема на дисертационния труд: 

“Компететностно ориентиран подход в подбора на персонал в организации, 

предоставящи социални услуги”, научен ръководител: доц. д-р Людмила 

Павлова Векова за периода от  19.09.2017 г. до 19.09.2018 г.  и дава много 

добра оценка за извършената дейност. 

 



ФС РЕШИ: Да бъде откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Катерина Благоева Василева с 

дисертационен труд на тема „Управление на кариерното развитие на 

педагогическия персонал в училищните организации“  и 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 в катедра „Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Катерина Благоева Василева с 

дисертационен труд на тема „Управление на кариерното развитие на 

педагогическия персонал в училищните организации“  и 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 № 4/26.11.2018 г. и на основание чл. 

30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме следния състав на 

научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. 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).  

2. 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) 

3. 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).  



Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

4. Проф. д-р Галин Борисов Цоков  -  Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски,  по: 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);  

5. 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). 

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

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) –вътрешен 

Катедреният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 08.03.2019 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ 

„П.Хилендарски“. 

Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на пътни 

(при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се изплатят и 

разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Катя Стайкова Стоилова с 

дисертационен труд на тема „Професионална идентичност на учители, 

работещи с ученици със специални образователни потребности“  и научен 



ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика в катедра 

„Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Катя Стайкова Стоилова с 

дисертационен труд на тема „Професионална идентичност на учители, работещи 

с ученици със специални образователни потребности“  и научен ръководител 

проф. дпн 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 

№ 5/26.11.2018 г. и на основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ, 

предлагаме следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. 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). 

2. Доц. д-р Божидара Искрева Кривирадева - Софийски университет „ 

Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика).  

3. Проф. д.п.н. Цветанка Луканова Иванова – Софийски университет „ 

Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;  научна специалност 

Специална педагогика. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

4. Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Пловдивски университет 

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

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).  



5. Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова  - Пловдивски университет 

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

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).  

Резервни членове: 

1. Проф.д-р Снежана Христова Николова – Шуменски универитет 

„Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен по:  област на висше образование 

1.Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална  

2. Проф. д-р Галин Борисов Цоков  -  Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски,  по: 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) - вътрешен 

Откритото заседание на научното жури във връзка със защита на 

дисертационния труд на тема „Професионална идентичност на учители, 

работещи с ученици със специални образователни потребности ” за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор” на Катя Стайкова Стоилова – да се 

проведе на 08.03.2019   година от 11.00 часа в Нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на пътни 

(при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се изплатят и 

разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на 

Катя Стайкова Стоилова-  редовен докторант  в катедра “Педагогика и 

управление на образованието” за отпечатване на автореферат във връзка с 

провеждане на открито заключително заседание за защита на дисертационен 

труд на тема „Професионална идентичност на учители, работещи с ученици 

със специални образователни потребности“ за присъждане на образователна 

и научна степен “доктор” по област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма 



Специална педагогика, с  научен ръководител проф. д.п.н. Дора Стоилова 

Левтерова. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Марияна Атанасова Стоянова с 

дисертационен труд на тема „Логопедичн интервенции при дисграфия в 

процеса на  групово базирано обучение на ученици в начален етап на 

образованието“ и научен ръководител доц. дпн Жана Атанасова Янкова по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика в 

катедра „Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Марияна Атанасова Стоянова с 

дисертационен труд на тема „Логопедични интервенции при дисграфия в процеса 

на  групово базирано обучение на ученици в начален етап на образованието“ и 

научен ръководител доц. дпн 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 № 6/26.11.2018 г. и на основание чл. 30 (2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.п.н. Цветанка Луканова Иванова – Софийски университет „ 

Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;  научна специалност 

Специална педагогика. 

2. Доц. д-р Екатерина  Въткова Тодорова – Нов български университет, 

по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 7.4. Обществено 

здраве (Логопедия) . 

3. 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).  



Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

4. Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Пловдивски университет 

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

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).  

5. Доц. д.п.н. 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 Неда Златинова Балканска - – Софийски университет „ Св. 

Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2 . Педагогика;  научна специалност 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;  научна 

специалност Теория на възпитанието и дидактика – вътрешен. 

Катедреният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 08.03.2019 г. от 12.30 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ 

„П.Хилендарски“. 

Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на пътни 

(при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се изплатят и 

разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на 

Марияна Атанасова Стоянова -  редовен докторант  в катедра “Педагогика и 

управление на образованието” за отпечатване на автореферат във връзка с 

провеждане на открито заключително заседание за защита на дисертационен 

труд на тема „Логопедична интервенция при дисграфия в процеса на  

групово базирано обучение на ученици в начален етап на образованието“  за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор” по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 



Педагогика, докторска програма Специална педагогика, с  научен 

ръководител доц. дпн Жана Атанасова Янкова. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Педагогически модел за ориентиране в здравословна и 

социална среда на 6-7  – годишните деца,  базиран на ключови 

компетенции” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

от Биляна Младенова Калоферова – задочен докторант към катедра 

„Предучилищна педагогика” по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 Педагогика; 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика /Педагогика на 

взаимодействието дете-околна среда/, с научен ръководител доц. д-р Софка 

Райчева Каракехайова. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор” от Биляна Младенова Калоферова с 

дисертационен труд на тема „Педагогически модел за ориентиране в 

здравословна и социална среда на 6-7  – годишните деца, базиран на ключови 

компетенции” и научен ръководител доц. д-р Софка Райчева Каракехайова по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.2 Педагогика; докторска програма Теория на възпитанието и 

дидактика /Педагогика на взаимодействието дете-околна среда/, по предложение 

на катедрения съвет протокол № 5/05.12.2018 г. и на основание чл. 30(2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ, предлагаме следния състав на научно жури: 

      Външни членове за Пловдивския университет: 

 1. Проф. д-р Димитър Виолетов Гюров - Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” – гр. София,  област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика – Предучилищна педагогика) 

 2. Проф. д-р Ирина Колева Колева - Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” – гр. София, област на висше образование 1. Педагогически 



науки; професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика - Предучилищна педагогика) 

 3. Доц. д-р Петя Йорданова Караиванова -  Великотърновски  

университет „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление  1.2 

Педагогика; (Теория на възпитанието и дидактика - Педагогика на 

взаимодействието „дете – околна среда“)  

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Софка Райчева Каракехайова - Пловдивски университет 

”Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението 

по ...; (Методика на обучението по… - Педагогика на взаимодействието дете - 

околна среда); 

2. Доц. д-р Елена Стоянова Събева - 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 Мирена Дамянова Легурска - 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 гражданско образование) - външен 

2. 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) – вътрешен. 

Провеждането на откритото заседание на научното жури да се състои на 

05.03.2019 г., от 12.00 часа в заседателната зала на Нова сграда, етаж ІІ на 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. 



Външните лица да бъдат командировани с право на пътни и нощувка за 

сметка на Университета. 

ФС РЕШИ: Одобрява учебни планове за  квалификационни курсове 

към Департамента за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти, както следва: 

1.  Квалификационен курс „Коучинг в образованието“, предназначен за 

учители, директори, заместник-директори и педагогически съветници;  

хорариум 16 ч., 1 квалификационен кредит , форма на обучение: 

присъствена; продължителност 2 дни; лектори проф. д-р Галин Цоков и 

докторант Лъчезар Африканов. 

2.  Квалификационен курс „Резилианс подход в училище“, 

предназначен за учители, директори, заместник-директори и 

педагогически съветници;  хорариум 16 ч., 1 квалификационен кредит , 

форма на обучение: присъствена; продължителност 2 дни; лектори проф. 

д-р Галин Цоков и ас. д-р Яна Станева. 

ФС РЕШИ: Връща обратно в катедрата следните предложения за 

квалификационни курсове със съответните забележки: 

1. Квалификационен курс „Взаимодействие между органите за 

закрила на детето в България и чуждестранните органи“, 

предназначен за учители, директори, заместник-директори и 

педагогически съветници;  хорариум 16 ч., 1 квалификационен кредит , 

форма на обучение: присъствена; продължителност 2 дни; лектори проф. 

д-р Галин Цоков и докторант Офелия Кънева – за конкретизиране на 

заглавието. 

2. Квалификационен курс „Координация на механизма за обхват в 

образователната система на деца и ученици в предучилищна и 

училищна възраст“, предназначен за учители, директори, заместник-

директори и педагогически съветници;  хорариум 16 ч., 1 

квалификационен кредит , форма на обучение: присъствена; 



продължителност 2 дни; лектори проф. д-р Галин Цоков и докторант 

Офелия Кънева – за координация с катедри ПУП и НУП. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на ПУ да не бъде прекратяван 

трудовият договор на гл. ас. д-р  Софка Илиева Станчева за срок от една 

учебна година – 2019/2020 г. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н :/п/ 

/Стойка Спасова/     /проф.дпн Румяна Танкова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


