
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  № 8/07.12.2021 г. 

 

ФС РЕШИ:  Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за заемане 

на академичната длъжност ‘главен асистент’ в катедра „Естетическо възпитание” 

на Педагогическия факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 94/12.11.2021 г. по: област на висше образование 8. Изкуства, 

професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Актьорско 

майсторство и художествено слово) и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от 

ППЗРАСРБ и чл. 60  от  ПРАСПУ, предлагам на Ректора да одобри следния състав 

на научно жури:  

Вътрешни членове: 

1. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, професор по:  област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … (Методика на обучението по изобразително изкуство). 

2. Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, професор по: област на висше образование: 

област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.2. 

Изобразително изкуство (Живопис и цветознание). 

3. Проф. д-р Александър Любенов Илиев – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, професор по: област на висше образование: 

8. Изкуства; професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство 

(Пантомима). 

 

Външни членове: 

4. Доц. д-р Милена Николаева Анева - Стоилова – Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград,  доцент по: област на висше 



образование: 8. Изкуства; професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство (Актьорско майсторство).  

5. Доц. д-р Димитър Любенов Воденичаров - Академия за музикално, 

танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - гр. Пловдив, доцент 

по: област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.2. 

Изобразително изкуство (История на костюма и сценография). 

 

 Резервни членове: 

1. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски“ - гр. Пловдив, доцент по: област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Рисуване и пластична 

анатомия)  - вътрешен. 

2. Доц. д-р Милена Иванова Богданова – Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - гр. Пловдив; доцент по: 

област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство (Солфеж) 

Конкурсът да се проведе на 01.02.2022 година от 13:00 часа в 105 с.з. в Нова 

сграда на Университета. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент” в катедра „Предучилищна 

педагогика” на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 94 от 12.11.2021 г., по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...(Методика на ориентиране в околен свят) и въз основа на 

протоколно решение  от катедрен съвет на катедра „Предучилищна педагогика”, 

проведен на 01.12.2021  г., предлагаме на Ректора да одобри следния състав на 

научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет:  

1. Проф. д-р Весела Методиева Гюрова – пенсионер, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, област на висше образование 1. 



Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика); 

2. Доц. д-р Мирена Дамянова Легурска - Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” – гр. София, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по …; 

(Методика на обучението по гражданско образование); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  

1. Проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова – Пловдивски университет 

”Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив, 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); 

2. Доц. д-р Елена Стоянова Събева - Пловдивски университет ”Паисий 

Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика); 

3. Доц. д-р Софка Райчева Каракехайова, пенсионер - Пловдивски 

университет ”Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението 

по ...; (Методика на обучението по… - Педагогика на взаимодействието дете-

околна среда); 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Петя Йорданова Караиванова -  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 - Педагогика на взаимодейстието „дете – околна среда“); 

2. Доц. д-р Силвана Венелинова Боева - Пловдивски университет ”Паисий 

Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...; (Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на 

лечебната физкултура); 

Конкурсът да се проведе на 01.02.2022 г. от 12.00 часа в Нова сграда на 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, заседателна зала. 



ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за заемане 

на академичната длъжност ‘главен асистент’ в катедра „Социални дейности“ на 

Педагогическия факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 94/12.11.2021 г. по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности 

(Социална работа с деца и юноши) и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от 

ППЗРАСРБ и чл. 60  от  ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да одобри следното 

научно жури в състав:  

 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дн Сашо Тодоров Нунев - Пенсионер, гр. Русе,  по: област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности (Социални дейности).  

2. Проф. д-р Васка Славчева Станчева- Попкостадинова – Югозападен 

университет «Неофит Рилски» - Благоевград,  по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални 

дейности  (Социални дейности). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Георги Иванов Шопов - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки 3.8. Икономика (Народно стопанство).  

2. Доц. д-р Людмила Павлова Векова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки 3.8. Икономика (Социално осигуряване и социално 

подпомагане).  

3.  Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, (Социална психология).  

        Резервни членове: 

1 Доц. д-р Росица Симеонова Илиева – Софийски университет „ Св. Климент 

Охридски”, гр. София,  по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 



правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Управление 

на организации за социална работа) - външен.  

2. Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по: област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и методика 

на социалнопедагогическото  консултиране и съветване) - вътрешен. 

Конкурсът да се проведе на 01. 02. 2022 г. от 13.00 часа в нова сграда на 

Университета (заседателна зала). 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за заемане 

на академичната длъжност ‘доцент’ в катедра „Психология“ на Педагогическия 

факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 

94/12.11.2021 г. по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2 Психология, (Клинична психология) и на 

основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 68 от  ПРАСПУ, предлагаме 

на Ректора да одобри научно жури в състав:  

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпсн Ваня Лукова Матанова - Софийски университет „ Св. 

Климент Охридски”, гр. София,  по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Клинична 

психология).  

2. Проф. д-р Радка Иванова Масалджиева – Медицински университет   – 

гр. Пловдив, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки; професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология).  

3. Доц. д-р Павлина Петкова Петкова – Пенсионер, гр. София, по: област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт; професионално направление 7.1. 

Медицина (Клинична психология). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  

4. Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова - Пловдивски 

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

1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална 

педагогика);   



5.  Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Педагогическа и 

възрастова психология). 

6.  Доц. д-р Ирена Иванова Левкова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Педагогическа и възрастова 

психология). 

7.Доц. д-р Митко Димитров Шошев - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология (Специална психология). 

 

Резервни членове: 

1.   Проф. д-р Маргарита Стефанова Бакрачева – Софийски университет 

"Св. Климент Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Обща 

психология). - външен  

2. Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, (Социална психология). - 

вътрешен. 

 Заключителното заседание на научното жури да се проведе на 18.04.2022 г. 

от 11.00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда. 

ФС РЕШИ: Във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност ‘доцент’ в катедра „Социални дейности“ на Педагогическия факултет  на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в ДВ.,бр. 94/12.11.2021 г. по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление 

на социалната работа) и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 

68 от ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да одобри следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 



1. Проф. дн Сашо Тодоров Нунев - Пенсионер, гр. Русе,  по: област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности (Социални дейности).  

2. Проф. д-р Васка Славчева Станчева- Попкостадинова – Югозападен 

университет «Неофит Рилски» - Благоевград,  по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални 

дейности  (Социални дейности). 

3. Доц. д-р Росица Симеонова Илиева – Софийски университет „ Св. 

Климент Охридски”, гр. София,  по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности 

(Управление на организации за социална работа).  

4. Доц. д-р Мая Любенова Чолакова – Югозападен университет «Неофит 

Рилски» - Благоевград,  по: област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Социална работа с етнокултурни 

общности);   

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  

1. Проф. д-р Георги Иванов Шопов - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки 3.8. Икономика (Народно стопанство).  

2.  Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по: област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и методика 

на социалнопедагогическото  консултиране и съветване). 

3. Доц. д-р Людмила Павлова Векова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки 3.8. Икономика (Социално осигуряване и социално 

подпомагане).  

         Резервни членове: 

1.   Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен университет 

«Неофит Рилски» - Благоевград,  по: област на висше образование 3. Социални, 



стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Обща  

психология).- външен  

2. Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, (Социална психология). - 

вътрешен. 

Заключителното заседание на научното жури да се проведе на 18.04.2022 г. 

от 13.00 ч. в заседателната зала, Нова сграда. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния труд 

на тема: „Емоционална интелигентност и кариерна ориентация в ранна  зряла 

възраст“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Паулина 

Цветанова Цветкова – задочен докторант 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 научен ръководител проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска-Енчева. 

ФС РЕШИ: Във връзка със защитата на дисертационния труд на тема: 

„Емоционална интелигентност и кариерна ориентация в ранна  зряла възраст“, за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Паулина Цветанова 

Цветкова –  задочен докторант 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 

научен ръководител проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска-Енчева, предлагаме  

на Ректора да одобри следният състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Педагогическа и възрастова 

психология). 

2. Доц. д-р Ирена Иванова Левкова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 



науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Педагогическа и възрастова 

психология). 

Външни членове: 

3. Проф. д-р Даниела Христова Тасевска – Великотърновски  университет 

„Св.св. Кирил и Методий“ – гр. В.Търново, по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология 

(Педагогическа и възрастова психология). 

4. Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен университет «Неофит 

Рилски» - Благоевград,  по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Обща  психология). 

5. Доц. д-р Красимир Кръстев Иванов -  Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“ – гр. Варна, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология (Обща 

психология). 

 Резервни членове: 

1. Доц. д-р Пламен Ангелов Цоков – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Педагогическа и възрастова 

психология). 

2.  Проф. д.и.н Красимир Марков Марков – Шуменски университет «Епископ 

Константин Преславски , гр.Шумен,  по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Обща  

психология).  

Откритото заседание на научното жури да се проведе на 07.04.2022  година 

от 13.00 часа в нова сграда на Университета (заседателна зала). 

 

ФС РЕШИ: Одобрява нови конспекти за държавни изпити на следните 

специалности: 

- “Предучилищна педагогика”, ОКС бакалавър, редовно обучение, в сила 

от учебната 2021/2022 г., конспект по “Педагогика и психология”; конспект по 

“Методика на педагогическите взаимодействия в детската градина”. 



- “Предучилищна педагогика и чужд език”, ОКС бакалавър, редовно 

обучение, в сила от учебната 2021/2022 г., конспект по “Педагогика и психология”; 

конспект по “Методика на педагогическите взаимодействия в детската градина”. 

- “Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина”, 

ОКС магистър, редовно обучение, в сила от учебната 2021/2022 г.  

-    Допълнителна квалификация по “Предучилищна педагогика”, 

задочно обучение, в сила от учебната 2021/2022 г. 

-    Курс за придобиване на професионална квалификация “Помщник-

възпитател”, задочно обучение, в сила от учебната 2021/2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява нови конспекти за държавни изпити по специалности, 

както следва: 

• по Педагогика и психология за специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ (неспециалисти) , ОКС „магистър“, редовно и задочно 

обучение, в сила от 2021/2022 г.; 

• по Методика на обучението в детската градина и началния етап на 

средното училище за специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ (неспециалисти), ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение, в сила 

от 2021/2022 г.; 

• по Методика на обучението в детската градина и началния етап на 

средното училище, за специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ (специалисти), ОКС „магистър“ , редовно обучение, в сила от 

2021/2022 г.; 

• за специалност „Алтернативи в предучилищната и началната училищна 

педагогика“, ОКС „магистър“, редовно обучение, в сила от 2021/2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява нови конспекти за държавни изпити на студенти от 

ОКС „бакалавър“, както следва: 

• Конспект за писмен Държавен изпит за студенти от специалност 

„Педагогика” ,ОКС „бакалавър”, редовно обучение и литературата към него  

Конспектът е в сила за учебната 2021-2022 г. 

• Конспект за писмен Държавен изпит по педагогика за студенти от 

специалност „ПУП” ,ОКС „бакалавър”, редовно обучение и литературата към него  



Конспектът е в сила за учебната 2021-2022 г. 

• Конспект за писмен Държавен изпит по педагогика за студенти от 

специалност „ПУПче” ,ОКС „бакалавър”, редовно обучение и литературата към 

него . 

Конспектът е в сила за учебната 2021-2022 г. 

• Конспект за писмен Държавен изпит по педагогика за студенти от 

специалност „НУПче” ,ОКС „бакалавър”, редовно обучение и литературата към 

него . 

Конспектът е в сила за учебната 2021-2022 г. 

• Конспект за писмен Държавен изпит по педагогика за студенти от 

специалност „НУП” ,ОКС „бакалавър”, редовно обучение и литературата към него 

. 

Конспектът е в сила за учебната 2021-2022 г. 

• Конспект за писмен Държавен изпит по педагогика за студенти от 

специалност „ПНУП” ,ОКС „бакалавър”, редовно и задочно обучение и 

литературата към него . 

Конспектът е в сила за учебната 2021-2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява Квалификационна характеристика на докторска 

програма „Методика на обучението по бит и технологии“ и докторска програма 

“Социални политики и социална работа“. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за зачисляване на Антония Георгиева 

Радова – в докторантура 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 с 

тема на дисертационния труд „Агресия и тревожност при деца в тийнейджърска 

възраст с проблемно ползване на интернет”  и научен ръководител доц. д-р Кирилка 

Симеонова Тагарева. Одобрява индивидуалния учебен план за работа ( за 3 години) 

на Антония Георгиева Радова. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в 

Педагогически факултет  за учебната 2022/2023 година, както следва: 



 

№ 

п

о 

ре

д 

Катедра  

Шифър 

Област на висше образование, професионално 

направление, докторска програма 

Образователна и 

научна  

степен  “доктор” 

 Редовно Задочно 

 1  2 3 4 5 

І.  1. Педагогически науки   

  1.1.  Теория и управление на образованието   

1 Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Управление на образованието 1 1 

  1.2. Педагогика   

 Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Теория на възпитанието и дидактика 2 - 

 Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Специална педагогика 2 - 

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Теория на възпитанието и дидактика (Начална 

училищна педагогика) 

1 - 

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Теория на възпитанието и дидактика (Човекът, 

природата и обществото) 

1 - 

  1.3. Педагогика на обучението по...   

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Методика на обучението по математика в 

начален етап 

1 1 

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Методика на обучението по български език и 

литература в начален етап 

1 - 

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Методика на обучението по математика в детска 

градина 

1 1 

 Музика  Методика на обучението по музика 1 1 

 ТМФВ и спорт  Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка 

1 1 

 Естетическо 

възпитание 

 Методика на обучението по изобразително 

изкуство 

2 - 

 Естетическо 

възпитание 

 Методика на обучението по бит и технологии  - 1 

  3. Социални, стопански и правни науки   

  3.2. Психология   

 Психология  Педагогическа и възрастова психология 2 1 

   Специална психология 3 - 

   Социална психология 2 1 

   Позитивна психология 2 - 



  3.4. Социални дейности   

 Социални 

дейности 

 Социални политики и социална работа 2 - 

  8. Изкуства   

  8.3.  Музикално и танцово изкуство   

 Музика  Музикознание и музикално изкуство 1 1 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател за учебната 2021/2022 г. за 

допълване на часове – д-р Евгения Михайлова по дисциплините Методика на 

обучението по математика 1 и 2 в специалност НУПЧЕ, Текуща педагогическа 

практика и Стажантска практика в същата специалност – общо 240 ч. упр. 

ФС РЕШИ: Да бъде призната диплома за ОКС „бакалавър“ издадена от 

Държавна консерватория за музика и сценични изкуства Щутгарт, Германия  по 

специалност Музика на Ася Георгиева Бараболова. 

ФС РЕШИ: В комисията по учебната дейност като членове да се включат 

студентите: 

1.  Габриела Живкова Стефанова - фак номер 2106422052 - ПНУП - задочно 

обучение - първи курс 

2. Александра Христова Александрова - фак номер 2106691006 - Графичен 

дизайн с реклама - първи курс 

ФС РЕШИ: На основание на Заповед № 33 – 6031 от 30.11.2021 г.  на Ректора 

на ПУ „Паисий Хилендарски“ преподавателите могат да организират 

семестриалните изпити през зимния семестър на 2021 – 2022 г. в електронна среда 

от разстояние или присъствено. Присъственото изпитване е възможно само при 

условие, че преподавателят и студентите имат валиден документ за ваксинация, 

преболедуване или изследване по смисъла на заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на 

министъра на здравеопазването. 

ФС РЕШИ: Обучението на студентите от задочна форма на обучение през 

летния семестър на академичната 2021 – 2022 г. – да се проведе синхронно в 

електронна среда от разстояние. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н/п/: 

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

 


