ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРОТОКОЛ № 8
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение по магистърски
програми, допълнителни квалификации и курсове за учебната 2019-2020
година, както следва:
- магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“,
след ОКС „бакалавър” задочно обучение, срок на обучение: 5 семестъра – за
неспециалисти, с такса за обучение: 650 лв. на семестър.
- магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика,
след ОКС „бакалавър”, задочно обучение, срок на обучение: 3 семестъра – за
бакалаври от професионалното направление Педагогика, с такса за обучение: 650
лв. на семестър.
Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на
ПУ „Паисий Хилендарски“ - гр. Пловдив и Филиал „Любен Каравелов” - гр.
Кърджали. Ако групата във филиала е под 15 студенти, обучението се пренасочва
в Пловдив.
- магистърска програма „Алтернативи в предучилищната

и

началната

училищна педагогика“, след ОКС „бакалавър”, задочно обучение, срок на
обучение: 2 семестъра – за бакалаври завършили специалност „Предучилищна и
начална

училищна педагогика“, с такса за обучение: 650 лв. на семестър.

- магистърска програма

Начална училищна педагогика, след ОКС

„бакалавър”, задочно обучение., срок на обучение, 4 семестъра – за неспециалисти
/по договор със студентите/, с такса за обучение: 650 лв. на семестър.
- магистърска програма

„Педагогическо взаимодействие и творчество в

детската градина“ за учебната 2019-2020 год. Срок на обучение: 2 семестъра,
задочно

обучение,

за

завършили

ОКС

„бакалавър“

от

специалностите

„Предучилищна педагогика“ и „ Предучилищна педагогика и чужд език“, с такса
за обучение: 500 лв. на семестър.

- магистърска програма

"Образователен мениджмънт" – 2 години, 4

семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 600 лв.;
- магистърска програма

"Комуникативни нарушения на развитието" –

задочно обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 600 лв.
- магистърска програма

"Комуникативни нарушения на развитието" -

редовно обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.;
- магистърска програма

“Специална педагогика – ресурсен учител” –

задочно обучение, 4 семестъра, с такса на семестър 500 лв.;
- магистърска програма

„Училищна психология” – 2 семестъра за

специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 650 лв.;
- магистърска програма „Училищна психология” за филиал град Смолян – 2
семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с
такса за семестър 650 лв. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на
територията на Филиал - гр. Смолян Ако групата във филиала е под 15 студенти,
обучението се пренасочва в Пловдив.- ;
- магистърска програма „Училищна психология” за филиал град Кърджали
– 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с
такса за семестър 650 лв. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на
територията на Филиал „Любен Каравелов” - гр. Кърджали. Ако групата във
филиала е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. - ;
- магистърска програма

„Психология на управлението”–2 семестъра за

специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 650 лв.;
- магистърска програма

„Приложна

психология” –

2 семестъра за

специалисти и 4 семестъра за
- магистърска програма

Позитивна психология – 3 семестъра за

специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за
семестър 650 лв.;

- магистърска програма „Педагогика на обучението по музика в детската
градина и средното училище“ (специалисти) - 1 година, 2 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 450 лв.;
- магистърска програма „Педагогика на обучението по музика в детската
градина и средното училище“ (неспециалисти) - 1 година и половина, 3 семестъра,
задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
- магистърска програма „Педагогика на обучението по музика в детската
градина и средното училище“(неспециалисти) - 2 години, 4 семестъра, задочно
обучение, с такса за семестър 450 лв.;
- магистърска програма

„Ръководство на вокални и инструментални

състави“ - 1 година и половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър
450 лв.;
- магистърска програма „Музикално изпълнителско изкуство“ - 1 година, 2
семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.
- магистърска програма

„Спорт в училище”

- редочно обучение в два

семестъра и семестриална такса – 550 лв. за специалисти,
- магистърска програма „Спорт в училище” – редовно обучение в четири
семестъра и семестриална такса – 550 лв. за неспециалисти;
- магистърска програма „Мениджмънт на социалните организации” – 2
семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с
такса за семестър 500 лв.;
-

магистърска

програма

„Социален

мениджмънт

и

социално

предприемачество” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти
- задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;
- курс за придобиване на професионална квалификация „Помощник възпитател“, за учебната 2019-2020 г., към Педагогически факултет за
обучаващите се от Пловдивски регион, срок на обучение: 2 семестъра;
Такса на обучение:
- за работещи в детска градина – 150 лв.;
- за не работещи в детска градина – 180 лв.;

- Допълнителна квалификация„Предучилищна педагогика” във Филиал – гр.
Кърджали с форма на обучение – задочна , семестриална такса – 550 лв., срок на
обучение от 1 год. и 6 мес. /три семестъра/
Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека.
- Допълнителна

квалификация

„Начална

училищна

педагогика“

на

територията на Филиал – гр. Кърджали, задочно обучение, срок на обучение
от 1 год. и 6 мес. /три семестъра/, квалификация – педагог-начален учител,
за учебната 2019/2020 г. с такса за обучение: 550 лв. на семестър.
Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нови учебни планове за
специалности, както следва:
-

„Социални дейности”, ОКС «бакалавър». Учебният план да влезе в сила
от учебната 2019 /2020 г.

- „Социален

мениджмънт

и

социално

предприемачество

”,

ОКС

«магистър»-специалисти 2 семестъра и неспециалисти 4 семестъра.
Учебният план да влезе в сила от учебната 2019 /2020 г.
- „Мениджмънт на социалните организации ”, ОКС

«магистър» -

специалисти 2 семестъра, неспециалисти 4 семестъра. Учебният план да
влезе в сила от учебната 2019 /2020 г.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нов учебен план за специалност
„Графичен дизайн с реклама“ - ОКС „бакалавър“ (редовно обучение).
ФС РЕШИ: Одобрява промени в учебен план на специалност
„Предучилищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“,
редовно обучение, ОКС „бакалавър“, както следва:
Специалност „Предучилищна педагогика“:
- III курс, VIсеместър – Избираема дисциплина – 6 – хорариум 0+15+15, 60
ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка – Инсайтни задачи за
децата от предучилищна възраст, се заменя с „Подготовка на децата за училище“
и запазва същия хорариум 0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и
текуща оценка;
Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“:

- III курс, VIсеместър – Избираема дисциплина – 6 – хорариум 0+15+15, 60
ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка – Инсайтни задачи за
децата от предучилищна възраст, се заменя с „Подготовка на децата за училище“
и запазва същия хорариум 0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и
текуща оценка.
ФС РЕШИ: Да бъде откритата процедура за придобиване на
образователна и научна степен ‘доктор’ от Магдалена Ванева Хаджиева с
дисертационен труд на тема „Сравнителен модел на обучението в България и
Белгия на деца с множество увреждания“ и 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

в

катедра

„Педагогика

и

управление

на

образованието”.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на
образователна и научна степен ‘доктор’ от Магдалена Ванева Хаджиева с
дисертационен труд на тема „Сравнителен модел на обучението в България и
Белгия на деца с множество уврежданаия“ и 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 №
12/27.03.2019 г. и на основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от
ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да одобри следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф.д.п.н. Мира Димитрова Цветкова – Арсова – Софийски

университет „Св. Климент Охридски“ – област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална
педагогика);
2.

Доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска - Югозападен университет

„Неофит Рилски“ - област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика);

3.

Проф. д-р Катерина Каролева Караджова – Софийски университет „Св.

Климент Охридски“ –област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
4.

Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски” – област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика);
5.

Проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова - Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална
педагогика);
Резервни членове:
1.

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова - Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на
възпитанието и дидактика)- вътрешен
2.

Доц. д-р Гергана Кирилова Събева – Шуменски университет „Епископ

Константин Преславски“, по: област на висше образование 1. Педагогически
науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) –
външен.
Катедреният съвет определи откритото заключително заседание да са
проведе на 26.06.2019 г. от 12.00 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 за хонорувани преподаватели за учебната 20192020 г.във Филиал Смолян, следните лица:
Хорариум
№

Име на преподавателя

Спец.

Факултет: Педагогически факултет

Дисциплина

Сем.

л.

у.

за
изпит

Общо
Общо
в
часове
упр.

Хорариум
№

Име на преподавателя

1 проф. дпн Румен Стаматов

Спец.

Дисциплина

Сем.

л.

у.

за
изпит

Общо
Общо
в
часове
упр.

НУПЧЕ

Психология (Въведение в
психологията)

І

15

10

40

НУПЧЕ

Психология (Психология на
развитието)

ІІ

30

10

70

НУПЧЕ

Психология (Педагогическа
психология)

ІІІ

30

8

68

БЕАЕ
БЕИ
Психология
ИТМОМ
МИИТ

ІV
ІV
ІІ
ІІ

45

10

100

365

Тур.-ЗО

ИД 1: Психология на
управлението

ІІІ

10

3

23

Тур.-РО

Социална психология и
туристическо поведение

VІІ

30

4

64

2 проф. д.изк.н. Бисер Дамянов

НУПЧЕ

Основи на изобразителното
изкуство

ІІІ

30

8

68

68

3 проф. дпн Дора Левтерова

Допълнителна подкрепа на
НУПЧЕ ученици със специални
образователни потребности

ІІІ

30

15

8

83

83

БЧПЗ
БЧПЗ
БЧПЗ

V
V
V

30
30

30
15
30

3
3
3

93
78
33

ІV

30

8

68

V
VІІ

45

15

105

V
VІІ

30

І
ІІ

30
15

60
30

V

30

60

Психодиагностика
Психология на общуването
5 доц. д-р Ирена Левкова
Тренинг за сензитивни умения
Теория и методика на
6 гл.ас. д-р Силвана Боева
НУПЧЕ
физическото възпитание
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Методика на обучението по
НУПЧЕ
английски език в началния
НУПЧЕ
етап на СОУ
1 проф. дпн Тодор Шопов
БЕАЕ Методика на обучението по
БЕАЕ английски език
Доктори, извеждащи лекционни курсове
НУПЧЕ Съвременен български език 1
НУПЧЕ Съвременен български език 2
4 доц. д-р Кирилка Тагарева

Методика на обучението по
НУПЧЕ български език и литература в
началния етап на СОУ
1 гл.ас. д-р Мирослав Михайлов

2 гл.ас. д-р Христо Мелемов

171
33
68

168
3

63

270

Методика на обучението по
НУПЧЕ български език и литература в
началния етап на СОУ

VІ

30

60

Методика на обучението по
НУПЧЕ български език и литература в
началния етап на СОУ

VІІ

30

60

НУПЧЕ Математика 1
НУПЧЕ Математика 2

І
ІІ

30
30

60
60

120

Хорариум
№

Име на преподавателя

Спец.

Дисциплина

Сем.

Общо
Общо
в
часове
упр.

л.

у.

за
изпит

30

15

8

83

83

V 30
VІІІ 30

15
15

3
1

78
76

78
76

Преподаватели след пенсия
1 проф. дпн Пламен Радев

НУПЧЕ

2 проф. дмн Надежда Маджирова БЧПЗ
3 проф. д.пс.н. Веселин Василев БЧПЗ

История на педагогиката и
българското образование
Психопатология
Стрес и душевно здраве

Методика на обучението по
НУПЧЕ математика в началния етап
на СОУ
4 доц. д-р Димитър Френкев

Методика на обучението по
НУПЧЕ математика в началния етап
на СОУ
Текуща педагогическа
НУПЧЕ
практика
Преддипломна педагогическа
НУПЧЕ
практика

ІV

V

30

90

9

159

VІ

30

90

9

159

VІІ

20

6

26

VІІІ

60

15

75

419

Хонорувани преподаватели

1 докт. Боян Василев

2 Найден Младенов

НУПЧЕ

Психология (Въведение в
психологията)

І

15

15

НУПЧЕ

Психология (Психология на
развитието)

ІІ

15

15

НУПЧЕ

Психология (Педагогическа
психология)

ІІІ

15

15

БЕАЕ
БЕИ
Психология
ИТМОМ
МИИТ

15

БЧПЗ

Тренинг за повишаване на
личностен капацитет практикум

VІІІ

30

НУПЧЕ

Основи на изобразителното
изкуство

ІІІ

15

15

І

15

15

ІІ
ІІІ

15
15

15
15

Методика на обучението по
НУПЧЕ български език и литература в
началния етап на СОУ

V

120

120

Методика на обучението по
НУПЧЕ български език и литература в
началния етап на СОУ

VІ

120

120

Методика на обучението по
НУПЧЕ български език и литература в
началния етап на СОУ

VІІ

90

90

Педагогика (Теория на
възпитанието)
НУПЧЕ Педагогика (Дидактика 1)
НУПЧЕ Педагогика (Дидактика 2)
НУПЧЕ

3 Евгения Михайлова

91

ІV
ІV
ІІ
ІІ

15

1

31
15

436

Хорариум
№

Име на преподавателя

Спец.

Сем.

Общо
Общо
в
часове
упр.

у.

за
изпит

VІІ

40

6

БЕАЕ
БЕИ
Педагогика
ИТМОМ
МИИТ

ІІІ

15

15

НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ
НУПЧЕ

І
ІІ
ІІІ
ІV

30
30
30
30

30
40
30
38

ІV

60

НУПЧЕ

4 Гинка Хаджииванова

Дисциплина

Текуща педагогическа
практика

Спорт 1
Спорт 2
Спорт 3
Спорт 4
Теория и методика на
НУПЧЕ
физическото възпитание

л.

10
8

46

198

60

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните еднократни промени в
учебния план на специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“,
ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, с цел оптимизиране на учебния процес:
- Дисциплината „Методика на обучението по „Човекът, природата и
обществото“ (30ч.л., 30 ч. упр. и 15 ч. хоспитиране) да се премести от ІV в ІІІ
семестър;
Дисциплината „Методика на обучението по чужд език“ (45 ч. л. и 15 ч. упр.)
да се премести от VІ в V семестър.
2. В учебния план на специалност „Начална училищна педагогика с чужд
език“ да се добави в списъка с Избираеми дисциплини 4 „Здравно образование“
(15 ч. л.).
ФС РЕШИ: Одобрява Състав на комисии за интегрирани практикоприложни държавни изпити и писмени държавни изпити за специалност
НУПЧЕ, ОКС „бакалавър“, редовно обучение:
Изпитна комисия за провеждане на Държавен практически изпит:
Председател: доц. д.н. Нина Димитрова Герджикова
Членове:
1.

доц. д-р Димитър Георгиев Френкев

2.

доц. д-р Георги Андреев Юручев

3.

гл.ас. д-р Мирослав Красимиров Михайлов

4.

ас. Мария Николова Главчева

5.

ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева

6.

преп. Христина Стефанова Симеонова

7.

преп. Емилия Ваклинова Коцарова

8.

Тоска Димитрова Капитанова – главен учител в СУ „Отец Паисий“ –

гр. Смолян
Изпитна комисия за провеждане на писмен държавен изпит по
„Педагогика и психология“:
Председател: проф. д.п.н Румен Иванов Стаматов
Членове:
1. доц. д-р Галена Стоянова Иванова
2. доц. д.н. Нина Димитрова Герджикова
Редовна сесия: дата 14.06.2019 час......................
Поправителна сесия: дата 26.10.2019 час.................
Изпитна комисия за провеждане на писмен държавен изпит по
„Методика на обучението в началния етап на СОУ“:
Председател: проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов
Членове:
1.

доц. д-р Димитър Георгиев Френкев

2.

доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова

3.

доц. д-р Маргарита Йорданова Панайотова

4.

доц. д-р Георги Андреев Юручев

5.

гл.ас. д-р Силвана Венелинова Боева

6.

гл.ас. д-р Мирослав Красимиров Михайлов

7.

проф. д.п.н. Тодор Крумов Шопов

Редовна сесия: 21.06.2019 г., ........... ч.
Поправителна сесия: 04.10.2019 г., ........... ч.
Изпитна комисия за провеждане на писмен държавен изпит по
Педагогика, психология и методика на обучението в началния етап на СОУ:
Председател: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Членове:

1.

проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов

2.

доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова

3.

доц. д-р Маргарита Йорданова Панайотова

4.

гл.ас. д-р Силвана Венелинова Боева

5.

доц. д-р Мария Стоянова Ръжанкова –Петрова

6.

доц. д-р Нина Димитрова Герджикова

7.

доц. д-р Димитър Георгиев Френкев

8.

доц. д-р Георги Андреев Юручев

Редовна сесия: 14.06.2019 г., ........... ч.
Поправителна сесия: 26.10.2019 г., ........... ч.
Изпитна комисия за провеждане на писмен държавен изпит по
„Практически чужд език“:
Председател: доц. д-р Свилен Богданов Станчев
Членове:
1. доц. д-р Йордан Йорданов Костурков
2. доц. д-р Весела Белчева Белчева
3. преп. Христина Стефанова Симеонова
4. преп. Емилия Ваклинова Коцарова
Редовна сесия: 03.07.2019 г., ........... ч.
Поправителна сесия: 08.10.2019 г., ......... ч.
ФС РЕШИ: Одобрява мандатна комисия за ОС на ПФ в състав:
Председател – доц.д-р Албена Александрова
Членове – Пепа Петкова, Надя Ташева, Станимира Филипова и Ива Тенчева.
ФС РЕШИ: Номинира за председател на ОС на Педагогическия
факултет за председател – проф.дпн Валентина Стойчева Маргаритова и
зам.председател – доц.д-р Даниела Тодорова Маркова.

ПРОТОКОЛЧИК:/п/

Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/

/проф.дпн Р.Танкова/

