ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
П Р О Т О К О Л № 4/19.11.2019 г.
ФС РЕШИ: Одобрява комисия за провеждане на тайно гласуване в
състав: председател доц.д-р Димитрина Капитанова, членове – гл.ас.д-р Екатерина
Чернева и гл.ас.д-р Росица Щерева.
ФС избира за зам.декани – проф. д.п.н. Валентина Маргаритова зам.декан по академично развитие и работа с докторанти, доц. д-р Методий
Ангелов – зам.декан по акредитация и управление на качеството , доц. д-р
Хилда Терлемезян – зам. декан по учебна дейност и информационна среда и
доц. д-р Ани Епитропова – зам.декан по научноизследователска и проектна
дейност, международно сътрудничество.
ФС РЕШИ: Утвърждаването на ръководители катедри да се проведе с
явно гласуване.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Теория и методика на
физическото възпитание и спорт” проф.дпн Веселин Желязков Маргаритов.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Музика” доц.д-р Таня
Викторова Бурдева.
ФС

РЕШИ:

Утвърждава

за

ръководител

катедра

“Естетическо

възпитание” проф.д-р Бисер Илиев Дамянов.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Начална училищна
педагогика” проф.д.п.н. Румяна Димитрова Танкова.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Предучилищна
педагогика” доц.д-р Елена Стоянова Събева.
ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Социални дейности”
доц.д-р Людмила Павлова Векова.
ФС РЕШИ:
преподаватели

Одобрява
за

учебна,

следните
научна

оценки

на

атестираните

/художествено-творческа/

административна дейност за периода до 2019 година:

и

Катедра „Педагогика и управление на образованието“
1.

Гл. ас д-р Ваня Ангелова Сивакова

положителна

Катедра „Психология“
-

/няма подлежащи на атестиране/

Катедра“Начална училищна педагогика“
1.

Доц. д-р Ани Христова Епитропова

положителна

2.

Ас. Теодора Ангелова Власева

положителна

3.

Гл. ас. д-р Бистра Павлова Ангелова

положителна

Катедра „Предучилищна педагогика“
1.

Ас. Вили Спосова Янчева

положителна

2.

Гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Чернева положителна

Катедра „ Естетическо възпитание“
1.

Ас. Константин Георгиев Ковачев

положителна

2.

Гл. ас. д-р Маргарита Александрова Александрова положителна

3.

Гл. ас. д-р Васил Ангелов Кузмов

4.

Гл. ас. д-р Георги Тодоров Клинков

5.

Ас. Зоя Неделчева Капон

положителна
положителна

положителна

Катедра „Музика“
1.

гл. ас. д-р Диана Иванова Станчева

положителна

3.

гл. ас. д-р Антония Пенева Балева

4.

гл. ас. д-р Здравка Маринова Хвърката

положителна

5.

гл. ас. д-р Мария Борисова Кръстанова

положителна

положителна

Катедра „Социални дейности“
1.

Гл. ас. д-р Огнян Досев Койчев

положителна

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорта“
1.

преподавател Ралица Георгиева Кунчева

положителна

2.

преподавател Теодор Крумов Митев

3.

преподавател Татяна Георгиева Найденова положителна

4.

преподавател Велеслав Николов Нотов

положителна

5.

преподавател Димитър Николов Ангов

положителна

6.

гл. ас. д-р Мартин Веселинов Маргаритов

положителна

положителна

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за първи семестър
на учебната 2019/2020 г. следните лица:
Катедра ПУП
- Вивиан Сарвис Арабян - практически английски – 70 ч. упр.
катедра „Естетическо възпитание”:
- Найден Младенов Младенов - 80 ч. в упр. по дисциплината „Методика на
обучението по изобразително изкуство“ с III курс, специалност ПНУП,
з.о.
- Георги Спасов Божанов - 60 ч. в упр. по дисциплината „Дизайн на книгата
- I част - Типология и структура“с

III курс, специалност „Графичен

дизайн с реклама“ р.о.
ФС РЕШИ: Одобрява промени в избираеми дисциплини по учебните
планове на специалност „Предучилищна педагогика“ и „Предучилищна
педагогика с чужд език“, редовно обучение, ОКС „бакалавър“, както следва:
Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“
- II курс,

:

III семестър – Избираеми дисциплини – 3 – „Лингвистични

особености при усвояване на чужд език в детска възраст“, с хорариум 15+0+15, 60
ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка, да се премести във II
курс, IVсеместър – Избираема дисциплина – 4 – хорариум 0+15+15, 60 ч.
самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка;
- III курс, Vсеместър – Избираеми дисциплини – 5 – „Усвояване на знаковия
характер на езика“, с хорариум 0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита
и текуща оценка, да се премести в III курс, VI семестър – Избираема дисциплина –
6, като запазва хорариума - 0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и
текуща оценка;
Специалност „Предучилищна педагогика“:
- III курс, Vсеместър – Избираеми дисциплини – 5 – „Усвояване на знаковия
характер на езика“, с хорариум 0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита
и текуща оценка, да се премести в III курс, VI семестър – Избираема дисциплина –
6, като запазва хорариума - 0+15+15, 60 ч. самостоятелна подготовка, 3 кредита и
текуща оценка;

ФС РЕШИ: Одобрява промени в избираеми дисциплини по учебните
планове на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език”, ОКС
„бакалавър“

и

специалност

„Начална

училищна

педагогика”,

ОКС

„бакалавър“, както следва:
Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“:
-

Избираема дисциплина „Лингвистични особености при усвояване на

чужд език в детска възраст” с хорариум 15+0+15, форма на контрол текуща оценка,
извънаудиторна заетост 60 и кредити 3 от III семестър да бъде преместена в IV
семестър;
-

Избираема дисциплина „Усвояване на знаковия характер на езика“ с

хорариум 15+0+15, форма на контрол текуща оценка, извънаудиторна заетост 60 и
кредити 3 от V семестър да бъде преместена в VI семестър.
Специалност „Начална училищна педагогика“:
-

Избираема дисциплина „Усвояване на знаковия характер на езика“ с

хорариум 15+0+15, форма на контрол текуща оценка, извънаудиторна заетост 60 и
кредити 3 от V семестър да бъде преместена в VI семестър.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в
Педагогически факултет за учебната 2020/2021 година, както следва:
№ Катедра
п
о
ре
д
1
І.
1

Шифър

2
1.
1.1.

Педагогика
и
управление на
образованието
1.2.
Педагогика
и
управление на
образованието

Област
на
професионално
програма

висше
образование, Образователна
направление,
докторска научна

и

степен “доктор”
Редовно
Задочно

4

5

Педагогически науки
Теория и управление на образованието
Управление на образованието

1

1

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика

2

-

3

Педагогика
и
управление на
образованието

Специална педагогика

2

-

Предучилищна
педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

-

Методика на обучението по математика

1

1

Методика на обучението по математика

1

-

Методика на обучението по български език и
литература

1

1

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително
изкуство
Методика на обучението по бит и технологии

2
1

0
1

-

1

Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка
Социални, стопански и правни науки
Психология
Педагогическа и възрастова психология
Специална психология
Социална психология
Позитивна психология
Социални дейности
Социални политики и социална работа
Изкуства
Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство

1

-

1
1
2
2

1
1
2

1

1

2

-

1.3.

Начална
училищна
педагогика
Предучилищна
педагогика
Начална
училищна
педагогика
Музика
Естетическо
възпитание
Естетическо
възпитание
ТМФВ и спорт
3.
3.2.
Психология

3.4.
8.
8.3.
Музика

Педагогика на обучението по...

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ваня Цокова Минева
– докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска
програма Специална педагогика към катедра

“Педагогика и управление на

образованието”, с тема на дисертационния труд

„Адаптиране на учебното

съдържание по философия за ученици със СОП чрез интерактивни методи и
техники”

за периода от 07.11.2018 г. до 07.11.2019 г., с научни ръководители -

проф. дпн Пламен Радев Иванов и проф.дпн Дора Стоилова Левтерова, дава много
добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 07.11.2019 година.

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Гергана Димитрова
Колчакова – задочен докторант по: област на висше образование 1. Педагогически
науки,

професионално

направление

1.2.

Педагогика,

докторска

програма

Специална педагогика към катедра “Педагогика и управление на образованието” ,
с тема на дисертационния труд: „Приобщаваща образователна среда за ученици
със специални образователни потребности /СОП/” за периода от 01.03.2018 г. до
14.11.2019 г., с научен ръководител - проф.дпн Дора Стоилова Левтерова, дава
много добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 14.11.2019 година.
ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Офелия Иванова
Кънева – докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше 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:
„Участие на децата в процеса на вземане на решения – политики и практики“ за
периода от 20.02.2019 г. до 14.11.2019 г., с научен ръководител - проф.д-р Галин
Борисов Цоков, дава много добра оценка и отчислява с право на защита, считано
от 14.11.2019 година.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри доклад за изпълнение на
препоръките на НАОА през първите три години след програмна акредитация
на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., област на
висше образование 1. Педагогически науки, докторска програма “Методика
на обучението по музика “.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад-самооценка за програмна
акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението
по..., област на висше образование 1. Педагогически науки, докторска
програма „Методика на обучението по музика“.
ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри доклад за изпълнение на
препоръките на НАОА през първите три години след програмна акредитация
на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., област на
висше образование 1. Педагогически науки, докторска програма „Методика
на обучението по бит и технологии“.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад-самооценка за програмна
акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението
по..., област на висше образование 1. Педагогически науки, докторска
програма „Методика на обучението по бит и технологии“.
ФС

РЕШИ:

Да

бъде

открита

процедура

за

придобиване

на

образователна и научна степен ‘доктор’ от Антония Веселинова Имандиева с
дисертационен труд на тема „Формиране на система от компетенции по
икономика и предприемачество в технологичното обучение в средното
училище” и научен ръководител проф. д-р Марина Спасова Иванова по:
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3.Педагогика на обучението по..., докторска програма
програма

„Методика на обучението по бит и технологии“ към катедра

„Естетическо възпитание”.
ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“ от Антония Веселинова Имандиева с
дисертационен труд на тема „Формиране на система от компетенции по икономика
и предприемачество в технологичното обучение в средното училище” и научен
ръководител проф. д-р Марина Спасова Иванова по: област на висше образование
1.

Педагогически

науки,

професионално

направление

1.3.Педагогика

на

обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по бит и
технологии“, по предложение на катедрения съвет, протокол № 1/21.10.2019 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:
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф. д-р Сашко Кръстев Плачков - Югозападен университет „Неофит

Рилски” - гр. Благоевград, по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...(Методика
на обучението по бит и технологии)
2.

Доц. д-р Любен Владимиров Витанов – Софийски университет „Св.

Климент Охридски“ - гр. София, по област на висше образование 1. Педагогически
науки; професионално направление 1.3 . Педагогика на обучението по...
...(Методика на обучението по бит и технологии)

3.

Доц. д-р Николай Иванов Цанев - Софийски университет „Св. Климент

Охридски“ - гр. София, по област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3 . Педагогика на обучението по... ...(Методика на
обучението по бит и технологии)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

Проф.

д-р Марина Спасова Иванова - Пловдивски университет

“Паисий Хилендарски“ - гр. Пловдив, по:

област на висше образование 1.

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по... ...(Методика на обучението по бит и технологии)
2.

Доц. д-р Ангел Енчев Димитров – Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление
(Икономика и управление – индустрия)
Резервни членове:
1.

Проф. д-р Нели Стойчева Димитрова – Шуменски университет „Еп.

Констанин Преславски“ - гр. Шумен, по област на висше образование 1.
Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по...(Методика на обучението по бит и технологии) - външен
2.

Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова – Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив, по област на висше образование 8. Изкуства,
професионално

направление

8.2.

Изобразително

изкуство

(Живопис

и

цветознание); -вътрешен
Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са
проведе на 31.01.2020 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на
ПУ „П.Хилендарски“.
ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател към катедра
„Филологически и педагогически науки“, за учебната 2019/2020 г. в
специалност Начална училищна педагогика и чужд език“ Мария Муцевска с
хорариум 195 ч. упр.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА БЪДЕ
ПРОМЕНЕН СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ.
ФС РЕШИ: Избира нов състав на комисията за качеството на
научноизследователската продукция, както следва:
Председател: проф.дпн Валентина Маргаритова
Членове:

доц.д.п.н. Жана Атанасова
Доц.д-р Николинка Атанасова

ПРОТОКОЛЧИК:/П/
/С.Спасова/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:/П/
/СС/

Д Е К А Н :/П/
/проф.д-р Вл. Ангелова/

