ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 3/15.10.2019 г.
ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за първи
семестър на учебната 2019/2020 г. следните лица:
катедра „Начална училищна педагогика”
- Марина Любенова Хрисафова
Методика на

обучението

-

350 ч.
по

упр. по дисц.

български

език

и

литература – спец. „Начална училищна педагогика“, спец. „Начална
училищна педагогика и чужд

език“, спец. „Педагогика“ и спец.

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ – р.о.
катедра «Психология»:
1.

Илия Тодоров Маринчешки – 100 часа в упражнения по

дисциплина

Организационна психология в специалност

–

Психология, з.о.,
2.

Кристина Родиславова Овчарова – 150 часа в упражнения

по дисциплините Методи на изследване на развитието и Психология
на развитието в, р.о, з,о. в специалност Психология,
3.

Мила Костадинова Златева - 150 часа в упражнения по

дисциплина Социална психология – 1част и Социална психология -2
част, упр. в специалност –Психология, р.о. и з.о
4.

Роза Любенова Динчева - 150 часа в упражнения по

дисциплина Обща психология, упр. в специалност – НУП и НУПЧЕ
катедра „Педагогика и управление на образованието“ за 1-ви
семестър на учебната 2019/20 година:

1. Проф. д-р Катерина Каролева Караджова - 80 часа в
упражнения по дисциплината „Допълнителна подкрепа за деца със
СОП с 2 к., специалност Предучилищна и начална училищна
педагогика.
2. Д-р Мария Иванова Димитрова - 60 часа в упражнения на по
дисциплината „Допълнителна подкрепа за деца със СОП с 2 к.,
специалност Предучилищна и начална училищна педагогика.
3. Д-р Недялка Петрова Гарова – 110 ч. в упражнения по ФД
„Невербални комуникативни стратегии при лица с увреден слух“ с 3 курс,
специалност „Специална педагогика“.
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 07.11.2018 г. до 07.11.2019
г., дава много добра оценка и отчислява с право на защита, считано от
07.11.2019 г.
ФС РЕШИ: Да бъде променена темата на дисертационен труд от
„Самодетерминацията като фактор за отношението на децата към лъжата”
на " Отношението към лъжата при девет-десетгодишните деца с различно
равнище на социален интелект " на Ирина Викторовна Емельянова

-

докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 3
. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2.
Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология
към катедра “Психология ”.

ФС РЕШИ: Да бъде продължена докторантурата на Ясена Валериева
Христова – задочен докторант по: област на висшето образование1.
Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и
управление на образованието, докторска програма Управление на
образованието съгласно подадена молба от докторантката и на
основание чл. 20 от ППЗРАСРБ и чл. 26 (1) от ПРАСПУ, считано от
08.10.2019 г.
Краен срок на докторантурата – 01.03.2020 г.
ФС РЕШИ: Одобрява учебни планове за докторска програма
„Методика на обучението по музика“ р.о, „Методика на обучението по
музика“ з.о, „Методика на обучението по музика“ самостоятелна
подготовка.
ФС РЕШИ: Одобрява издаването на учебно помагало
„Алтернативно образование” на гл. ас д-р Росица Велева Иванова Армейкова от издателството на ПУ „Паисий Хилендарски”, в тираж
– 200 бр., поредност на издаване – първо, срок м. февруари, 2020 г.
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