
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  №  1/19.09.2019 г. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за гост-преподавател по чл.68, 

ал.1, т.2 - за извършване на определена работа за учебната 2019/2020 година - 

Стефан Стефанов Москов /художествен ръководител на II курс/ – 360 ч. в упр. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през учебната 2019-

2020 година следните лица: 

1. Йордан Георгиев Влашки – 300 часа  ОФП 

2. Деница Стоянова Стоянова – 300 часа ОФП 

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

ФС РЕШИ: Да одобри молбата на задочен докторант Теодора Живкова 

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

професионално направление 1.2 Педагогика, докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) с тема на 

дисертационния труд „Развитие на сюжетно ролевата игра като съвместна 

дейност при 5-7-годишните деца, с научен ръководител доц. д-р Галена 

Иванова, да продължи обучението си, считано от 08.10.2019 г. 

ФС РЕШИ: Във връзка с процедура за избор на професор 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) и съгласно чл.29в, ал.2 и 3 от ЗАКОН за развитието на 

академичния състав в Република България и чл.81, ал.,3, 4 и 5 от Правилник за 

развитието на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“,   да предложи на Ректора на университета да бъде еднократно 

разширен съставът на Факултетния съвет на Педагогическия факултет със 

следните лица, заемащи академичната длъжност „професор" или притежаващи 

научната степен „доктор на науките" с право на глас :  

 



1. Проф.дпн Пламен Радев Иванов – област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика,(Теория на 

възпитанието и дидактика) 

2. Проф.д-р Марина Спасова Иванова – област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика на 

обучението по... (Методика на обучението по бит и технологии) 

3. Доц. дпн Жана Атанасова Янкова – област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Специална 

педагогика) 

4. Проф. д-р Георги Иванов Шопов – област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. 

Икономика, (Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (по отрасли и подотрасли) 

5. Проф.дпсн Веселин Костов Василев – област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология (Педагогическа и възрастова психология) 

6. проф.д-р Даниела Тодорова Маркова – област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, (Живопис 

и цветознание) 

7. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – област на висше образование 1. 

Педагогически  науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по... ,   (Методика на обучението по информатика и информационни 

технологии). 

8. проф. д-р Ангел Атанасов Голев – област на висше образование 4 

Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 

Информатика и компютърни науки, (Информатика – Алгоритми и приложения) 

9. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – област на висше образование 1. 

  Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика 

на     обучението по… (Методика на обучението по математика); 

10. Проф. д-р Виолетка Маринова Маринова – 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  

математика) 

11. Проф. д-р Пенка Костова Тодорова - 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)     

ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Педагогика и 

управление на образованието” проф.д-р Галин Борисов Цоков. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н :/п/ 

/С.Спасова/      /проф.д-р В.Ангелова/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:/П/ 

/СС/ 


