
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  №  7/19.03.2019 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява като хоноруван преподавател за ІI семестър на 

учебната 2018-2019 година  към катедра «Психология » Ина Илианова 

Карова – 100 часа в упражнения по дисциплина Психология II част, в 

специалност Педагогика, дисциплина Психология II част, в специалност 

Социална педагогика. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Таня 

Стефанова Илиева – редовен докторант 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  

„Развитие на силните страни в детско-юношеска възраст ” и научен 

ръководител: проф. дпн Румен Стаматов . 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния план за работа на Лазар 

Стефанов Атмаджов – редовен докторант 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  

„Рисково поведение в юношеска възраст” и научен ръководител: Доц. д-р 

Ирена Иванова Левкова. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния план за работа на Снежана 

Атанасова Йотовска  – редовен докторант 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  

„Стрес и виктимизация в системата учител – родител - дете ” и научен 

ръководител: Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев. 



ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния план за работа на Петко 

Тодоров Стайков – задочен докторант 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  

„Развитие на лидерски умения и способности у педагогическите 

специалисти” и научен ръководител: Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев. 

ФС РЕШИ: Одобрява   индивидуалния план за работа на Паулина 

Цветанова Цветкова – задочен докторант 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  

„Емоционална интелигентност и кариерна ориентация в ранна зряла 

възраст” и научен ръководител: Проф. дпсн Майяна Митевска- Енчева. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния план за работа на Магдалена 

Милкова Герева – задочен докторант 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  

„Креативност и психично благополучие в зряла възраст” и научен 

ръководител: Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Екатерина 

Цветанова Ужиканова  – редовен докторант 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  „Социална работа с деца и семейства в подкрепа на ранното детско 

развитие ” и научен ръководител: Доц. д-р Людмила Павлова Векова. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Мария 

Христова Сиракова  – задочен докторант 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  

„Социална работа и благополучие при семейства на деца с увреждания ” и 

научен ръководител: Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуален  план  на Ралица Живкова Колева 

- задочен докторант към катедра „Начална училищна педагогика” по  

област на висше образование: 1. Педагогически науки,  професионално 

направление:  1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма 

Методика на обучението по български език и литература, с научен 

ръководител  проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева и тема на 

дисертационния труд: „Комиксът и литературното обучение на билингвални 

ученици в 4. клас“.   

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуален учебен план за работа (за три 

години, считано от 01.03.2019 г. до 01.03.2022 г.) на Борислав Иванов Борисов 

- редовен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., 

докторска програма Методика на обучението по музика към катедра 

„Музика”, с научен ръководител доц. д-р Таня Викторова Бурдева и тема на 

дисертационния труд:“ „Педагогически технологии за интегриране на 

българския музикален фолклор в обучението по музика в средното 

училище“. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен  план работа (за 3 години) 

на Константина Николаос Константиниду  – редовен докторант по: област 

на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, докторска 

програма Управление на образованието към катедра “Педагогика и 

управление на образованието” с тема на дисертационния труд „Сравнителен 

анализ на училищното законодателство в Република Гърция и България“” и 

научен ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков . 



ФС РЕШИ: Въз основа на Решение на АС от заседание, проведено на 

15.10.2018 г. (Протокол  № 30) за приоритетно разглеждане през м. март 2019 

г. предлага на АС  да обяви 1 (един) конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент”,  съгласно чл. 64, ал. 1 от ПРАСПУ по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика  /Теория на възпитанието и дидактика/ към катедра „Начална 

училищна педагогика”, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването 

му в Държавен вестник.   

По дисциплините Теория на възпитанието и Дидактика има осигурени 

не по-малко от 120 часа лекции за академичната година, от които най-малко 

45 часа са по спецификата на професионалното направление и е осигурен 

годишен норматив.    

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 1 (един) конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор”,  съгласно чл. 74, ал. 1 от ПРАСПУ по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; Методика на обучението 

по математика /в началния етап на СУ/ към катедра „Начална училищна 

педагогика”, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в 

Държавен вестник.   

По дисциплината Методика на обучението по математика в началния 

етап на СУ има осигурени не по-малко от 120 часа лекции за академичната 

година, от които най-малко 45 часа са по спецификата на професионалното 

направление и е осигурен годишен норматив.   

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 1 (един) конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент”,  съгласно чл. 64, ал. 1 от ПРАСПУ по: 

област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство, Научна специалност: Музикознание и 

музикално изкуство (технологични модели на преподаването по инструмент 

– акордеон) към катедра „Музика”, със срок 3 (три) месеца от датата на 

обнародването му в Държавен вестник.   



По дисциплата „Технологични модели на преподаването по 

инструмент/пеене“ (акордеон)(спец. ДПИИ и спец. „Музика“) има 

необходимия минимум (45) лекционни часове осигурени не по-малко от 120 

часа лекции за академичната година, от които най-малко 45 часа са по 

спецификата на професионалното направление и е осигурен годишен 

норматив.   

ФС РЕШИ: Предлага на АС да  одобри промяна на названието на 

дисциплини в учебен план на специалност „ПОИИ“- редовно обучение, ОКС 

„Бакалавър“, както следва: 

1) I курс, I семестър - „История на световното изобразително изкуство и 

архитектура - I част“ се заменя с „История на изкуството - I част“; 

2) I курс, II семестър - „История на световното изобразително изкуство и 

архитектура - II част“ се заменя с „История на изкуството - II част“; 

3) II курс, III семестър - „История на световното изобразително изкуство и 

архитектура - III част“ се заменя с „История на изкуството - III част“. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде приет нов учебен план за 

специалност „Графичен дизайн с реклама“ - ОКС „бакалавър“ (редовно 

обучение). 

ФС РЕШИ: Одобрява изменение в учебни планове на специалности в 

Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини, както следва: 

 Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно 

обучение, ОКС  „бакалавър“: 

- II курс, IVсеместър – Избираема дисциплина – 4 – хорариум 15+0+15, 60 

ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка – Лингвистични 

особености при усвояване на чужд език в детска възраст,  преминава в II курс,  III 

семестър – Избираеми дисциплини – 3 –  хорариум – 15+0+15, 60 ч. 

самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка 

- II курс, III семестър – Избираема дисциплина – 3 – хорариум 0+15+15, 60 

ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка – Културно-исторически 

анализ на играта,  преминава в II курс,  IV семестър – Избираеми дисциплини – 4 



– хорариум – 0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща 

оценка 

- III курс, Vсеместър – Избираеми дисциплини – 5 – Индивидуални 

различия при овладяване на езика (първи, втори и чужд език) – хорариум 

0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка, се заменя с  

„Усвояване на знаковия характер на езика“ и запазва  същия хорариум 0+15+15, 

60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка; 

Специалност „Предучилищна педагогика“, редовно обучение, ОКС  

„бакалавър“: 

- III курс, Vсеместър – Избираеми дисциплини – 5 – Индивидуални 

различия при овладяване на езика (първи, втори и чужд език) – хорариум 

0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка, се заменя с  

„Усвояване на знаковия характер на езика“ и запазва  същия хорариум 0+15+15, 

60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка; 

Специалност „Начална училищна  педагогика и чужд език“ – редовно 

обучение: 

 - ІІ курс,  ІІІ семестър – Избираеми  дисциплини 2 – хорариум 15+0+15 – 

 Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст; 

 - ІІ курс,  ІV семестър – Избираеми дисциплини 3 – хорариум 15+0+15 – 

 Езикознание; 

 - ІІІ курс,  V семестър – Избираеми дисциплини 4 – хорариум 15+0+15 – 

 Усвояване  на знаковия характер на езика.  

Специалност „Начална училищна  педагогика“ – редовно обучение: 

- ІІ курс,  ІV семестър – Избираеми дисциплини 3 – хорариум 15+0+15 – 

 Езикознание; 

 - ІІІ курс,  V семестър – Избираеми дисциплини 4 – хорариум 15+0+15 – 

 Усвояване  на знаковия характер на езика. 

Специалност „Педагогика на обучението по музика“ - редовно 

обучение, ОКС „Бакалавър“, както следва: 



1) III курс, V семестър - Факултативни дисциплини II част - хорариум 

0+15+0 - „Дирижиране на народен хор - I част“; 

2) IV курс, VII семестър - Факултативни дисциплини III част - хорариум 

0+15+0 - „Курсов хор с дирижиране“; 

3) IV курс, VIII семестър - Факултативни дисциплини IV част - 

хорариум 0+15+0 - „Дирижиране на народен хор - II част“. 

Специалност „ПОИИ“- редовно обучение, ОКС „Бакалавър“: 

1) II курс, III семестър - ИД 1 : „Приложна фотография“ - хорариум 

15+0+15; 

2) II курс, IV семестър - ИД 2: „Продуктова фотография“- хорариум 

15+0+15; 

            3) IV курс, VII семестър - ФД 3 “Нови форми в съвременното 

изкуство” 0+0+30; 

            4) IV курс, VIII семестър - ФД 4 “Изкуство и дизайн на Европейския 

авангард”0+0+30; 

ФС РЕШИ:  Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Психологически характеристики на проявата на гражданска 

позиция в ранното и късно юношество“, за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор” от    Елизавета Андреевна 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 научен ръководител проф. дпсн Веселин Костов 

Василев. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от  Елизавета Андреевна 

Емельянова  –докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

“Психология” с дисертационен труд на тема „Психологически 

характеристики на проявата на гражданска позиция в ранното и късно 

юношество“  и научен ръководител проф. дпсн Веселин Костов Василев по: 



област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология, по предложение на катедрения 

съвет, протокол № 9/12.03.2019 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и 

чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи следния състав на 

научно жури: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. дпсн Веселин Костов Василев – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология. 

2. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология. 

Външни членове: 

3. Проф. д-р Румяна Божинова Манова – Пенсионер,  гр. София, по: област 

на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, научна специалност Психология на личността. 

4. Проф. дпсн Наталия Христова Александрова – Пенсионер, гр. София, по 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, научна специалност Педагогическа 

и възрастова психология. 

     5. Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева – СУ "Св. 

Климент Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Обща психология. 

 Резервни членове: 

1. Доц.д-р Ирена Иванова Левкова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 



науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова 

психология).- (вътрешен) 

2. Доц. д-р Мария Енчева Мутафова – Югозападен университет «Неофит 

Рилски»Благоевград,  по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Педагогическа и възрастова психология – (външен). 

Откритото заседание за  защита на дисертационния труд да се проведе на 

02.07.2019 г. от 14.00 ч. в Нова сграда на Университета (заседателна зала). 

ФС РЕШИ:  Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Профилактика на агресията и насилието в училище“, за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Евгений 

Владимирович 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 научен 

ръководител проф. дпн Румен Иванов Стаматов. 

ФС РЕШИ: : Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от  Евгений Владимирович 

Черников –докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

“Психология” с дисертационен труд на тема „Профилактика на агресията и 

насилието в училище“  и научен ръководител проф. дпн Румен Иванов 

Стаматов по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология, по предложение на катедрения 

съвет, протокол № 8/12.03.2019 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и 

чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи следния състав на 

научно жури: 

Вътрешни членове: 

1. Проф.дпн Румен Иванов Стаматов – Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”,  по: област на висше образование 3. Социални, стопански 



и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология. 

2. Проф. дпсн Веселин Костов Василев – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология. 

Външни членове: 

3. Проф. д-р Емилия Борисова Алексиева - Софийски университет 

„Климент Охридски” гр. София, по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Обща психология. 

4. Доц. д-р Мария Енчева Мутафова – Югозападен университет 

«Неофит Рилски»Благоевград,  по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология 

5. Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен университет 

«Неофит Рилски» - Благоевград,  по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Обща  психология. 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология.(вътрешен) 

2 Проф. дпсн Теодора Стойчева Стоева – СУ "Св. Климент Охридски", гр. 

София, по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, научна специалност Медицинска 

психология.(външен) 

Откритото заседание за  защита на дисертационния труд да се проведе на 

02.07.2019 г. от 15.00 ч. в Нова сграда на Университета (заседателна зала). 



ФС РЕШИ: Одобрява Конспект за държавен изпит по Педагогика и 

Психология за специалност «Начална училищна педагогика», ОКС  

„бакалавър”. Конспектът е в сила за учебната 2018-2019 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна в конспект за държавен изпит (I и II 

част) на специалност „ПОИИ“ - редовно обучение, ОКС „Бакалавър“. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна в конспекта за държавен изпит на 

специалност „Педагогика на обучението по музика“, ОКС бакалавър, 

редовно обучение. 

ФС РЕШИ: Одобри конспект за държавен изпит по педагогика и 

психология за специалност „Начална училищна педагогика“, ОКС 

„бакалавър“, редовно обучение. 

ФС РЕШИ: Разширява съставът на комисията по атестиране със 

следните членове: 

- Доц.д-р Владимира Стефанова Ангелова 

- Доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева. 

ФС РЕШИ: Структурата на ОС на Педагогически факултет е следната 

– хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, служители 

на ОТД, 3-ма докторанти, 13 студенти. 

ОС да се проведе на 17 април 2019 г. от 14.00 ч. в 1 аула на Нова сграда. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/      /проф.д.п.н. Р.Танкова/ 


