
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  №  2/01.10.2019 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2019/2020 година за първи семестър следните лица: 

1. Станка  Иванова Даутовска - 435 ч. в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет народно пеене“с I, II, III, и IV к. Музика; „Технологични 

модели на преподаването по народно пеене“ с IV к. Музика, ФД: 

„Дирижиране на народен хор“ с III к. Музика, ИД „Пеене в народен 

хор“ I и III част, със студенти от I и II, курс, спец. „Музика“.; 

2. Георги Иванов Найденов - 30 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с II и III курс 

специалност Музика;  ИД „Музикални ансамбли“ Vч, IIIк. спец. 

Музика; „Спец. предмет инструмент / пеене (гайда)” с II и III к., спец. 

„Музика“, „Камерна музика“ с IV к., спец. Музика; 

3. Петър Александров Джурков – 30 часа в упр. по 

дисциплината „„Музикални формации“ II част, с III курс, спец. 

„ДПИИ“;   

4. Гл. ас. д-р Мариана Василева Митева - 75  ч. в упр. по 

дисциплините: „Музикален инструмент (акордеон)“ с III курс, ДПИИ; 

„Текуща педагогическа практика“ с IV курс, Музика. 

5. Цветана Иванова Карагеоргиева- 60 ч. в упр. по 

дисциплината „Спец. предмет (саксофон)“, с II курс, Музика и III курс 

ДПИИ (заема мястото на хон. пр. Венелин Георгиев). 

6. Анелия Асенова Сталева - 30 ч. упр. по „Специален предмет 

(цигулка)“ с I курс „Музика“. 



7. Кирил Пенчев Печнев - 60 ч. упр. по „Специален предмет 

(кларинет)“ с I курс „ДПИИ“. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекратена докторантурата на Калинка 

Николова Литионова – редовен докторант по: област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални 

политики и социална работа , съгласно чл. 26, ал. 4 от Правилника за РАС 

на ПУ . 

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на 

Ректора да назначи на академичната длъжност „професор“  доц. д-р 

Владимира Стефанова Ангелова  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 на Педагогически 

факултет.      

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на 

Ректора да назначи на академичната длъжност „доцент“  гл. ас. д-р 

Николинка Александрова Атанасова по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

(Теория на възпитанието и дидактика) към катедра Начална училищна 

педагогика на Педагогически факултет. 

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на 

Ректора да назначи на академичната длъжност „доцент“  гл. ас. д-р Диана 

Иванова Станчева за ‘доцент’ в Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски" по област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, (Музикознание и 

музикално изкуство: технологични модели на преподаването по 

инструмент - акордеон)  към катедра Музика на Педагогически факултет. 



ФС РЕШИ: Структурата на ОС на Педагогически факултет е 

следната – хабилитирани преподаватели, нехабилитирани 

преподаватели, служители на ОТД, 2-ма докторанти, 17 студенти. 

ОС да се проведе на 12 ноември 2019 г. от 10.30 ч. в 1 аула на 

Нова сграда. 

Кандидатите да представят мандатна платформа в деканата на 

факултета до 30 октомври 2019 г. 

ФС РЕШИ: Структурата на Факултетния съвет на Педагогическия 

факултет да бъде следната: общ състав 35 членове, от които 27 

хабилитирани преподаватели /3/4 от състава/, 5 нехабилитирани членове и 

3 студенти и докторанти. Квотите по катедри са следните: катедра 

Педагогика и управление на образованието – 4 хабилитирани; катедра 

Психология – 4 хабилитирани; катедра Естетическо възпитание – 4 

хабилитирани, катедра Начална училищна педагогика – 4 хабилитирани, 

катедра Музика – 3 хабилитирани и 1 нехабилитиран, катедра ТМФВ и 

спорт - 3 хабилитирани и 1 нехабилитиран, катедра Предучилищна 

педагогика - 3 хабилитирани и 1 нехабилитиран, катедра Социални 

дейности - 2 хабилитирани и  2 нехабилитирани. Срок за предложенията от 

катедрите от 15.10. до 30.10.2019 г. 
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