
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  №  5/03.12.2019 г. 

 

ФС РЕШИ: Да удовлетвори молбата на доц. д-р Методий Иванов 

Ангелов да го освободи от длъжността зам.декан по по акредитация и 

управление на качеството. 

ФС РЕШИ: Разделя ресорите – акредитация и управление на 

качеството. 

ФС РЕШИ:   Избира за научен секретар по акредитация Доц.д-р 

Методий Иванов Ангелов. 

ФС РЕШИ:   Избира за научен секретар по управление на качеството 

проф.д-р Даниела Тодорова Маркова. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри: 

- обучение на немски студенти по учебен план, утвърден с   протоколи на 

ФС № 6 /18.04.2014 г. и АС № 18/ 24.04.2017 г., на специалност 

Педагогика на обучението по физическо възпитание ,  ОКС „Бакалавър“ - 

редовно и задочно обучение ,  продължителност на обучението  4 

години/8семестъра и годишна такса на обучение 2000 евро. 

- същият учебен план на немски език на специалност Педагогика на 

обучението по физическо възпитание ,  ОКС „Бакалавър“ -  редовно и 

задочно обучение, продължителност на обучението  4 години/8семестъра,  

като обучението е на немски език. 

ФС РЕШИ: Да се изготви по одобрения учебен план за немски студенти 

анотиран учебен план на езикът, на който ще се провежда обучение. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри  в учебния план на специалност 

„Джаз и поп изпълнителско изкуство“ да бъдат въведени още 2 ИД и 3 ФД, с 

което процентът на всички ИД спрямо задължителните дисциплини да се 

увеличи от 14 %  на 22%. Промените в Учебния план са следните: 

III семестър:  



-Да отпадне дисциплината „Полифонични техники“ (30+0+0). На нейно 

място да се въведе ФД 2 (30+0+0). 

IV семестър: 

- Да отпадне дисциплината „Вокална техника (за инструменталисти) 

или Дикция с микрофонна техника (за певци), (0+0+30). На нейно място да се 

въведе ИД 2 (0+0+30). 

VI семестър: 

- Да отпадне дисциплината „Задължителни ударни инструменти (за 

перкусионисти – ударни състави)“, (0+0+30). На нейно място да се въведе ИД 5 

(0+0+30). 

VIII семестър: 

- Да отпадне дисциплината „Сценично поведение“ (30+0+0). На нейно 

място да се въведе дисциплината ФД 4 (30+0+0). 

- Да отпадне дисциплината „История на пластичните изкуства“ 

(30+0+0). На нейно място да се въведе дисциплината ФД 5 (30+0+0). 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри в учебния план на специалност 

„Музика“ да бъдат въведени още 3 ФД, с което процентът на всички ИД 

спрямо задължителните дисциплини да се увеличи от 18 %  на 23%. 

Промените в учебния план са следните: 

V семестър:  

-Да отпадне дисциплината „Компютърни програми за нотен предпечат“ 

(30+0+0). На нейно място да се въведе ФД 1 (30+0+0). 

VII семестър: 

- Да отпадне дисциплината „Музикална естетика“ (30+0+0). На нейно 

място да се въведе ФД 3 (30+0+0). 

- Да отпадне дисциплината „Интеграция на музиката с другите 

изкуства“ (30+0+0). На нейно място да се въведе ФД 4. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява програма за кандидат-докторантски изпит по 

специалността "Педагогическа и възрастова психология". 

 



ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от  Офелия Иванова Кънева с 

дисертационен труд на тема „Участие на децата в процеса на вземане на 

решения – политики и практики“  и научен ръководител проф. д-р Галин 

Борисов Цоков по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 

докторска програма Управление на образованието в катедра „Педагогика и 

управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Офелия Иванова Кънева с 

дисертационен труд на тема „Участие на децата в процеса на вземане на 

решения – политики и практики“  и научен ръководител проф. д-р Галин 

Борисов Цоков по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 

докторска програма Управление на образованието, по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 5/02.12.2019 г. и на основание чл. 30 (2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагам да се гласува от факултетен 

съвет следния състав на научно жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф.д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков – Университет за национално и 

световно стопанство – София, по област на висше образование: 1.Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 

2. Проф. д-р Любомира Симеонова Попова – Великотърновски 

университет "Св. св. Кирил и Методий" , по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика)  

3. Доц. д-р Петър Райков Петров –  пенсионер – гр. Русе, по област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) 



Вътрешни членове:  

4. Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието 

(Управление на образованието);    

5. Проф. дпн Пламен  Радев Иванов  - пенсионер - Пловдивски университет 

“ПаисийХилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет „ Св. 

Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) - външен 

2 Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика;  научна 

специалност Теория на възпитанието и дидактика) -вътрешен 

 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 28.02.2020 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: Факултетният съвет утвърждава следните факултетски 

комисии: 

 

• Комисията по управление на качество на образователния продукт:  



 Председател: доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова 

 Членове:  

1. Педагогика – гл. ас. д-р Ваня Сивакова  

2. Педагогика на обучението по… – доц. д-р Николинка Александрова 

Атанасова  

3. Педагогика на обучението по... – гл.ас.д-р Росица Щерева 

3. Психология – доц. д-р Гергана Василева Славчева 

4. Музикално и танцово изкуство – доц. д-р Дияна Иванова Станчева  

5. Изобразително изкуство – ас. Надежда  Ангелова 

6. Социални дейности – ас. д-р Диляна  Ангелова  

7. Театрално и филмово изкуство – ас. Зоя Неделчева Капон 

 

• Комисията по международната дейност:  

 Председател: доц. д-р Ани Христова Епитропова 

 Членове:  

1. Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова  

2. Доц. д-р Силвана Венелинова Боева 

3. Доц. д-р Здравка Маринова Хвърката 

4. Гл. ас. д-р Огнян Досев Койчев 

5. Гл. ас. д-р Златомира … Костова 

6. Гл. ас. д-р Бистра Петрова Пощова 

7. Гл. ас. д-р Маргарита Александрова Александрова 

 

• Комисията за обявяване на конкурси и допускане на кандидати за 

заемане на академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“  

Председател: проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова 

Членове:  

1. проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова 

2. проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов 

3. проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов 

4. проф. д-р Галин Борисов Цоков 



5. доц. д-р Елена Стоянова Събева 

6. доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

7. доц. д-р Таня Викторова Бурдева 

8. доц. д-р Людмила Павлова Векова 

 

• Факултетна комисията за прием на промени в учебни планове и нови 

учебни планове 

 Председател: доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян 

 Членове:  

1. проф. д.п.н. Дора Стоилова Лефтерова  

2. проф. д-р Галин Борисов Цоков  

3. проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова 

4. проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова 

5. проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов 

6. доц. д-р Елена Стоянова Събева 

7. доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

8. доц. д-р Таня Викторова Бурдева 

9. доц. д-р Людмила Павлова Векова 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели  за ІІ-ри семестър на 

учебната 2019-2020 година следните лица: 

1. Проф.дмн Надежда Петрова Маджирова – 300 часа в упражнения по 

дисциплина  Психопатология в специалност  –Психология, р.о. и з.о., дисциплина 

Детско- юношеска психопатология в специалност Социална педагогика 

2. Проф.дпсн Наталия Христова Александрова – 200 часа в упражнения 

по дисциплина Педагогическа психология  в специалност  Психология  

3. Проф. д-р Румяна Божинова Манова –  490 часа в упражнения по 

дисциплините Теории за личността, Изследователска практика 2 част, Психология 

на личността в специалност Психология, р.о. и з.о., дисциплина Психология на 

личността в специалност Социални дейности 



4. Доц. д-р Даниел Людмилов Петров – 100 часа в упражнения по 

дисциплина  Здравна психология психология в специалност  –Психология, р.о.  

5. Доц. д-р Михаил Николов Проданов – 150 часа в упражнения по 

дисциплина  Статистически методи в психологията в специалност  –Психология, 

з.о.,  

6. Боян Веселинов Василев – 350 часа в упражнения по дисциплините 

Обща психология и Психология на развитието в специалностите НУП и НУПЧЕ 

,дисциплина Когнитивна психология IIчаст упражнения, р.о, з,о. в специалност 

Психология, 

7. Мила Костадинова Златева - 200 часа в упражнения по дисциплина  

Социална психология I част, упр. в специалност  –Психология, р.о. ,з.о 

8. Кристина Ростиславова Овчарова - 100 часа в упражнения по 

дисциплина  Психология на развитието 2 част, упр. в специалност  –Психология, 

р.о. ,з.о 

9. Роза Любенова Динчева - 100 часа в упражнения по дисциплина  Обща 

психология, упр. в специалност  – НУП и НУПЧЕ 

10. Кирил Найденов Кирилов - 100 часа в упражнения по дисциплина  

Психология на развитието 4 част, упр. в специалност  –Психология,  ,з.о 

 

По т. 7 Разни 

Деканът направи няколко съобщения до членовете на Факултетния съвет: 

- Отпуснати са средства на Унивиерситета за стимулиране на научно-

изследователската дейност на преподавателите. 

1. Всеки преподавател в срок 20.12.2019 г. трябва да представи ЗА 

периода юли-декември 2019 г.: 

• публикационни материали  – монографии, студии, статии доклади, 

книги, учебници и учебни помагала; 

• Цитирания. 

За да се въведат данните в системата САНИ. 

2. Индивидуален отчет за научноизследователска дейност за периода 

01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. ( https://pu-science.net/?page_id=27 ) –  



• срок за ръководителите на катедри – 15.02.2020 г. 

• срок за ПФ – 29.02.2020 г. 

Важно:  

 за САНИ – тези публикации, на които са 1. автор 

 В инд. отчет. – всички публикации 

 

 

- С цел актуализиране на информацията в специализирания сайт на 

Педагогическия факултет е необходимо всеки преподавател да представи 

актуално CV и актуална своя снимки – срок до 05.01.2020. Информацията 

да се изпраща на ресорния зам. декан по информационна среда доц. д-р 

Хилда Терлемезян на е-мейл: hilda_terlemezian@yahoo.com,  

 

- С цел да се събере информация за готовността на преподавателите за 

академично израстване, моля всеки преподавател, който счита, че има 

готовност да попълни  научната си продукция в табличен вид, като се 

базира на  Правилника за прилагане на закона за развитието на 

академичния състав в Република България и отчете минимални 

национални изисквания към научната, преподавателската и/или 

художественотворческата или спортната дейност на кандидатите за 

придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности 

"главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или 

професионални направления – краен срок за изпращане 10.12.2019 

година. 

Информацията да се изпраща на секретарите на съответните катедри.  

 

  Всеки преподавател е получил на е-пощата информация за 

преподавателската мобилност на Педагогическия факултет за 2020 г. – критериите 

и условията за кандидатстване на линк: http://pfpu.bg/?p=4025. Срокът за подаване 

на необходимите документи е 10.01.2020 г. в кабинет 218. Селекцията ще бъде 



осъществена от комисия, назначена от декана. Общ брой финансирани 

мобилности за факултета - 8 

За преподавателска мобилност с цел обучение се кандидатства 

централизирано. Желаещите да осъществят такава мобилност ще подават 

документи в Еразъм-бюрото (каб. 111), при г-жа Яна Петрова,  до 17.01.2020 г. 

След тази дата ще се събере комисията за избор. Кандидатите за мобилност с цел 

обучение трябва задължително да приложат и допълнителния формуляр  към 

останалите документи. 

ФС РЕШИ: Възлага на декана на Педагогически факултет да запознае 

ректорското ръководство със състоянието на разбитите пътища в Нова 

сграда, липсата на паркоместа,  липсата на заведения или магазин за хранене 

на студентите и преподавателите от Нова сграда, да постави въпроса за 

невъзможното състояние на санитарните възли в крилото на Педагогическия 

факултет на сградата на университета. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:/П/ 

/СС/ 


