
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  № 11/18.01.2022 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на 

учебната 2021-2022 година следните лица: 

 Катедра Социални дейности 

1. Д-р Петко Иванов Минев –  100 часа в упражнения по дисциплина 

Социално законодателство и правна защита в социалните дейности в специалност 

Социални дейности.  

2. Д-р Цветан Симеонов Стефанов -  100 часа в упражнения по 

дисциплината Социална рехабилитация на хора с увреждания в специалност 

“Социални дейности”  

3. Недка Василева Петрова -  100 часа в упражнения по дисциплината 

„Лятна стажантска практика“ упражнения в специалност “Социални дейности” 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”   

1. Румяна Борисова Присадова – ОФП - 500 часа 

катедра «Психология»: 

1. Проф. д-р Румяна Божинова Манова –  450 часа в упражнения по 

дисциплините Теории за личността, Изследователска практика 2 част, 

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

2. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров –  200 часа в упражнения по 

дисциплината Социално-психологическо въздействие на реклами, в специалност  

Графичен дизайн с реклама., и по дисциплина Когнитивна психология 2 част в 

специалност Психология, р.о и з.о 

3. Доц. д-р Дончо Стоянов Донев – 15 часа в упражнения за участие в 

изпитна комисия по конкурси за докторанти 

4. Д-р Биляна Валериева Гинина – 150 часа в упражнения по 

дисциплината Стажанска практика в специалност Психология, Психология на 

развитието в предучилищна възраст в специалност ПУП,р.о 



5. Д-р Мила Костадинова Златева - 100 часа в упражнения по 

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

,з.о 

6. Д-р Роза Любенова Динчева - 10 часа в упражнения по дисциплина  

Психология на развитието в детска възраст, упр. в специалност  ПНУП, з.о  

7. Д-р Кристина Ростиславова Овчарова - 100 часа в упражнения по 

дисциплина  Психология на развитието 2 част в специалност  –Психология, р.о. 

,з.о 

8. Петко Тодоров Стайков - 60 часа в упражнения по дисциплина  

Информационни технологии в психологията,  в специалност   Психология 

9. Магдалена Милкова Герева - 100 часа в упражнения по дисциплина  

Психология на изкуството, упр. в специалност  –Психология, р.о. ,з.о 

10. Юлия Петрова Чанкова - 100 часа в упражнения по дисциплина  

Психология на развитието, упр. в специалности  –Социална педагогика, 

Педагогика, НУП 

Катедра ПУП 

1. Проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева – лекции по дисц. МОБЕ в ДГ в 

спец. ПНУП з.об. и ПНУП р.об. - 250 ч. упр. 

2. Ас. д-р Мария Маркова Величкова – лекции по дисц. “Семейна 

педагогика” в спец. Социална педагогика р.об., спец. Педагогика; упражнения по 

дисц. “Педагогика за родители” в ПНУП р.об.; лекции и упражнения по дисц. 

“Педагогика за родители” в ПНУП з.об.; упражнения по дисц. “Взаимодействие 

със семейството” в ПНУП р.об.; лекции и упражнения по дисц. “Взаимодействие 

със семейството” в ПНУП з.об.; сем. упр. по дисц. “Педагогическо 

взаимодействие в разновъзрастова детска група” в спец. ПУП и ПУПЧЕ; лекции 

и упр. по дисц. “Социално-педагогическа работа с деца от ромски произход” в 

спец. ПУП и ПУПЧЕ -  300 ч. упр.    

3. Вивиан Сарвис Арабян – по практ. англ. език в спец. НУП, ПНУП – р.об., 

ПНУП з.об.  - 250 ч. упр. 

4. Станислава Токова Токова – сем. упр. по дисц. МОБЕ в ДГ в спец. ПНУП  

р.об. - 100 ч. упр. 



Катедра Педагогика и управление на образованието 

1. Доц. д-р Галена Иванова- 140 часа в упражнения по дисциплината 

„Основи на общественото предучилищно възпитание“, с 2-ри курс, специалност 

Социална педагогика. 

2. Дпн Янка Крумова Такева – 110 часа в упражнения по дисциплината 

„Обща подкрепа за деца/ученици със СОП“ с 2 курс, специалност Специална 

педагогика. 

3. Д-р Катя Стайкова Стоилова  – 100 ч. в упражнения по дисциплината 

„Приобщаващо образование за деца/ученици с изявени дарби и специални 

образователни потребности”, с 3 курс, специалност  Специална педагогика. 

4. Д-р Ирена Младенова Душкова – 50 часа в упражнения по 

дисциплината дисциплината „Приобщаващо образование“ с 1 курс, спец. ПНУП 

(з.о.) 

5. Д-р Надя Радославова Танева – 140 ч. в упражнения по дисциплината 

„Мениджмънт на социалните услуги“ с 2 курс, специалност Социална 

педагогика; „Учебна практика 1“ с 3 курс, специалност Социални дейности.  

6. Д-р Офелия Иванова Кънева- 80 часа в упражнения по дисциплината 

„Правна защита на детето и личността“, с 1 курс, специалност Социална 

педагогика. 

7. Доц. д-р Анатолий Найденов Гълъбов - 100 часа в упражнения по 

дисциплината „Методика на обучението по човек и общество за ученици със 

специални образователни потребности“, с 3 курс, специалност Специална 

педагогика 

8. Д-р Магдалена Ванева Хаджиева – 30 часа в упражнения по 

дисциплината „Социални дейности за хора с увреждания“ с 3 курс, специалност 

Социални дейности 

9. Д-р Калоян Иванов Дамянов – 110 ч. упр. по дисциплината 

Приобщаващо образоавние с 1 курс ПНУП и 2 курс ПУП. 

10. Д-р Недялка Петрова Гарова – 90 часа в упражнения по дисциплината 

Приобщаващо образование с 1 курс НУПЧЕ и НУП 



11. Гл. ас. д-р Росица Велева Иванова – Армейкова – 80 часа в 

упражнения по дисциплината „Сравнително образование“ с 3 курс, специалност 

Педагогика.  

12. Ас. Катерина Славчева Къндева – 260 часа в упражнения по 

дисциплината „Дидактика“ със специалностите „Педагогика“, 2 курс, „Социална 

педагогика“, 2 курс, „ПНУП“, 1 курс, „НУП“, 1 курс и „НУПЧЕ“, 1 курс. 

Катедра НУП 

1. Проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева – 120 ч. упражнения за 

научно ръководство на задочни докторанти по докторска програма  „Методика 

на обучението по български език и литература“; 

2. Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 350 ч. упражнения по 

дисциплината Математика 2 – спец. „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – з.о.; спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – р.о., 

спец. „Начална училищна педагогика и чужди език“ и спец. „Начална училищна 

педагогика“; 

3. Ева Гаврилова Милева – 140 ч. упражнения по дисциплината 

Методика на обучението по математика – спец.  „Начална училищна педагогика“ 

и спец. „Начална училищна педагогика и чужд език“; 

4.  Благовестка Руменова Дерменджиева – 80 ч. упражнения по 

дисциплината Методика на обучението по математика – спец. „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ – р.о.; 

5.      Димитрия Василева Кръшкова – 140 ч. упражнения по дисциплината 

Методика на обучението по математика – спец. „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ – р.о. 

ФС РЕШИ: Да се изплащат пътни разходи през 2022 година на следните 

хонорувани преподаватели: 

Катедра Социални дейности 

1. Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева- София – Пловдив – София 

2. Д-р Цветан Симеонов Стефанов – София – Пловдив – София 

Катедра Психология 



1. Проф.дпсн Наталия Христова Александрова  - София – Пловдив и 

обратно 

2. Проф. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева- София – 

Пловдив и обратно 

3. Проф. д-р Румяна Божинова Манова –  -София – Пловдив и обратно  

4. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров –  -София – Пловдив и обратно  

5. Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – Благоевград- Пловдив и 

обратно 

6. Доц. д-р Михаил Николов Проданов – Бургас – Пловдив и обратно 

7. Доц. д-р Даниел Людмилов Петров – София – Пловдив и обратно  

8. Доц. д-р Дончо Стоянов Донев – Стара Загора – Пловдив и обратно 

9. Д-р Мила Костадинова Златева – Разград- Пловдив и обратно 

10. Д-р Кирил Найденов Кирилов – Казанлък- Пловдив и обратно 

Катедра ПУП 

проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - БУРГАС – ПЛОВДИВ – 

БУРГАС. 

Катедра Естетическо възпитание 

1. Атанас Красимиров Атанасов - асистент Теди Москов - Актьорско 

майсторство / пътни Сф - Пд; Пд - Сф; + нощувки 

2. доц. д-р Желка Колева Табакова "Класически танци" / пътни Сф - Пд; Пд 

- Сф. 

3. Йосиф Лилянов Герджиков "Вокални техники" / пътни  Сф - Пд; Пд - Сф. 

4. Николай Петрович Градинар "Сценични бойни техники" - Фехтовка; / 

пътни Сф - Пд; Пд  - Сф; 

5. Стелиян Николаев Николов - асистент Лео Капон - Актьорско 

майсторство; / пътни Хс - Пд; Пд - Хс; 

6. Стефан Стефанов Москов - Актьорско майсторство; / пътни Сф - Пд; Пд - 

Сф + нощувки. 

Хонорувани преподаватели за учебната 2021-2022 г. в специалност 

"Графичен дизайн с реклама", които са с право на пътни и нощувки: 



7. Д-р Софрони Георгиев Върбев - "Дизайн на етикет" с ГДР III курс - Сф-

П-в-Сф 

8. Проф. д-р Светослав Ангелов Косев - "Постер" и "Информационен 

дизайн"  с ГДР IV курс. В. Търново - П-в - В. Търново 

Катедра Педагогика и управление на образованието 

1. Коста Димитров Герджиков София-Пловдив-София 

2. Снежана Атанасова Попова Благоевград-Пловдив-Благоевград 

3. Катерина Каролова Караджова София-Пловдив-София 

4. Георги Добрев Петров София-Пловдив-София 

5. Гергана Димитрова Колчакова Пазарджик-Пловдив-Пазарджик 

6. Мариана Атанасова Стоянова София-Пловдив-София 

7. Димка Димитрова Иванова Харманли-Пловдив-Харманли 

8. Калоян Иванов Дамянов София-Пловдив-София 

9. Офелия Иванова Кънева София-Пловдив-София 

10. Лъчезар Владимиров Африканов София-Пловдив-София 

11. Янка Крумова Такева София-Пловдив-София 

12. Анатолий Найденов Гълъбов София-Пловдив-София 

13. Пламен Радев Иванов София-Пловдив-София 

14. Вася Илиева  Ликова - Арсенова София-Пловдив-София 

15. Ваня Фердинандова Кастрева-Монова София-Пловдив-София 

16. Майя Бисерова Фьодорова-Радичева Девин-Пловдив-Девин 

17. Цветомира Ангелова Ангелова София-Пловдив-София 

Катедра Начална училищна педагогика 

Проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева- Бургас-Пловдив-Бургас 

Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – Асеновград-Пловдив-Асеновград 

ФС РЕШИ: Допълва към списъка за изплащане на пътни разходи на щатни 

преподаватели за учебната 2021-2022 г. доц. д-р Митко Димитров Шошев – Стара 

Загора-Пловдив и обратно. 

ФС РЕШИ: Приема Регламент за реакция при нечестни прояви на 

студенти, преподаватели и служители на Педагогическия факултет на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 



 

ФС РЕШИ: Одобрява следните нови конспекти за държавни изпити: 

• по Педагогика и психология за специалност „Начална училищна 

педагогика и чужд език“ , ОКС „бакалавър“, редовно обучение, в сила от 

учебната 2021/2022 г.; 

• по Методика на обучението в началния етап на средното училище за 

специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, ОКС „бакалавър“, 

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

• по Педагогика и психология за специалност „Начална училищна 

педагогика“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение, в сила от учебната 2021/2022 

г.; 

• по Методика на обучението в началния етап на средното училище за 

специалност „Начална училищна педагогика“, ОКС „бакалавър“, редовно 

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

• по Педагогика и психология за специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“, ОКС „бакалавър“, редовно и задочно обучение, в 

сила от учебната 2021/2022 г.; 

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

средното училище за специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, ОКС „бакалавър“, редовно и задочно обучение, в сила от учебната 

2021/2022 г. 

по Педагогика, психология и методика на обучението в началния етап на 

средното училище за допълнителна квалификация "Начална училищна 

педагогика" в сила от учебната 2021/2022 г.; 

по Педагогика, психология и методика на обучението в началния етап на 

средното училище за специалност "Начална училищна педагогика", ОКС 

„магистър“, задочно обучение в сила от учебната 2021/2022 г.; 

ФС РЕШИ: Одобрява проф. д.п.н. Георги Иванов за втори научен 

ръководител на задочен докторант Гергана Георгиева Комсийска по област на 

висше образование   1. Педагогически науки, професионално направление    1.3. 

Педагогика на обучението по…, докторска програма  „Методика на обучението 



по български език и литература“, с тема на дисертационния труд „Проектно 

ориентирано обучение по български език и литература в началния етап на 

основно образование“ и научен ръководител проф. д.п.н. Румяна Танкова. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчета  за извършената работа от Теодора 

Силвестрова Меднева – докторант на самостоятелна подготовка по: област на 

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

направление 3.2. Психология; докторска програма Социална  психология към 

катедра  “Психология” за  периода от 11.02.2021 г. до 11.02.2022 г., с тема на 

дисертационния труд: Бърнаут синдром при лица на свободна практика:фактори, 

диагностика и превенция на професионалния дистрес ”, научен ръководител  - 

Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 04.02.2021 до 04.02.2022 

г., за извършената работа от Диана Станкова Севдалинова - докторант на 

самостоятелна подготовка 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 с тема на 

дисертацията: “Формиране на готовност за труд в обучението по “Технологии и 

предприемачество” на ученици в начален етап на средното училище”, към 

катедра „Естетическо възпитание“, с научен ръководител проф. д-р Марина 

Иванова и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Да бъде променена темата на дисертационния труд „Добри 

модели в иновативните училища " на „Практически иновативни модели за 

овладяване на ключовите комптентности“  на Ани Димитрова Ангелова - задочен 

докторант 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 научен ръководител доц. д-р Албена 

Александрова Овчарова. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Светослав Георгиев Атмаджов  като редовен 

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 тема на 

дисертационния труд: „Изолацията като избор в контекста на кризата 

"интимност-изолация" в ранна зряла възраст” и научен ръководител доц. д-р 

Ирена Иванова Левкова.  

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Людмила-Мария Николаева Зайкова  като 

редовен 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 

тема на дисертационния труд: „Удовлетвореност от социално-емоционалната 

селективност като предиктор за качеството на живот в зряла и старческа възраст” 

и научен ръководител доц. д-р Пламен Ангелов Цоков.  

По доклади от комисията, ръководител катедра и предложение от катедрен 

съвет, с  явно гласуване от гласували 26, с  26гласа “за”, 0 против 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Красимир Димитров Гешев като редовен 

докторант към катедра Психология по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма Социална психология  с тема на дисертационния труд: 

„Лидерството като бранд, компетентности и постижения: анализи и перспективи 

за създаване на лидери, фокусирани към потребителите” и научен ръководител 

доц. д-р Юрий Павлов Янакиев.  

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Мария Веселинова Димитрова като задочен 

докторант към катедра Психология по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма  Социална   психология  с тема на дисертационния труд: 

„Просоциално поведение в условията на криза КОВИД -19” и научен 

ръководител проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска.  

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Лорета Паскалева Едгарян като задочен 

докторант към катедра Психология по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма Позитивна психология  с тема на дисертационния труд: 

„Изграждане на позитивна идентичност в организациите чрез развитие на 



осъзнатостта, резилиънса и позитивните практики” и научен ръководител доц. д-р 

Юрий Павлов Янакиев. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Жулиета Пенева Танева като редовен 

докторант към катедра Музика по област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., 

докторска програма Методика на обучението по музика с тема на 

дисертационния труд: “Стратегии за развитие на музикалния слух на учениците 

от прогимназиален етап на Средното училище чрез интегриране на съвременните 

информационни и комуникационни технологии в урока по музика" и научен 

ръководител проф. д-р Таня Викторова Бурдева. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Живко Тодоров Каратабанов като редовен 

докторант към катедра Музика по област на висше образование 8. Изкуства, 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска 

програма Музикознание и музикални изкуства с тема на дисертационния труд: 

„Стилови и изпълнителски особености на произведенията за класическа китара в 

началния курс на обучение“ и научен ръководител проф. д-р Веселин Иванов 

Койчев. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Петя Тошкова Зенгин като редовен 

докторант към катедра Естетическо възпитание по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., докторска програма Методика на обучението по изобразително 

изкуство с тема на дисертационния труд: "Формиране на компетентности за 

народно творчество и занаяти чрез изпълнение на практически изобразителни 

задачи в обучението по изобразително изкуство в начален етап на средното 

училище" и научен ръководител проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Красимира Стоилова Иванова като редовен 

докторант към катедра Педагогика и управление на образованието по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика с тема на дисертационния 

труд: „Персонализираното обучение – предиктор за приобщаването на учениците 



със специални образователни потребности“ и научен ръководител проф.дпн Жана 

Атанасова Янкова. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Кети Агоп Ангелова като редовен докторант 

към катедра Начална училищна педагогика по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…,  докторска програма Методика на обучението по математика с тема на 

дисертационния труд: „Технологичен модел за педагогическо взаимодействие 

при формиране на елементарни количествени представи при 6-7 годишните деца“ 

и научен ръководител доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Илица Георгиева Даскалова като редовен 

докторант към катедра Начална училищна педагогика по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика,  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика с тема на 

дисертационния труд: “Ученическото лидерство в началния етап на основното 

образование“  и научен ръководител доц. д-р Николинка Александрова 

Атанасова. 

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 ФС на Педагогическия факултет 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 Велислава Атанасова Чавдарова – 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 (Социална психология). 

4.  Проф. дпсн Иван Стоянов Александров – Медицински университет – 

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

науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Медицинска  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. Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет “Паисий 

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

професионално направление 1.1. Теория и управление на образоването 

(Управление на образованието) - вътрешен 

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) - външен.  

Откритото заседание на научното жури да се проведе на 07.04.2022  година 

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

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: Предлага на АС да одобри продължаване на срочното трудово 

правоотношение на доц. д-р Александър Йорданов Линков, считано от 01.02.2022 

г. за срок от 1 (една) година, по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с 

параграф 11 от ЗВО. 

ФС РЕШИ: ОДОБРЯВА СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“ 

– РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „МАГИСТЪР“ – РЕДОВНО 

И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 – 

2022 Г. 

Предложение: 

 Обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“, редовно обучение и 

ОКС „Магистър“ – редовно и задочно обучение през летния семестър на 2022 – 

2023 г. да се проведе синхронно в електронна среда от разстояние. 

 Практическото обучение (хоспитиране и текущи практики) да се 

планира в динамичен график на терен в зависимост от противоепидемичните 

мерки в страната. 

 След одобрен доклад до Декана на факултета част от практическите 

занятия по някои от по-специфичните дисциплини могат да се провеждат 

присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. 

Преподавателите и студентите, участващи в присъствено практическо 

обучение е необходимо да имат валиден документ за ваксинация, преболедуване 

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

здравеопазването.  



Учебните занятия ще се проведат така, както са обявени по програма в 

раздел Учебни разписания и изпитни сесии на специализирания сайт на 

Педагогическия факултет. Линкът за всяка дисциплина ще се публикува към 

графика за провеждане на учебните занятия. 

ФС РЕШИ: През месец 02. предстоят ДИ на за спец. студентите- магистри 

от спец. ПНУП /неспециалисти/. Това са 2 випуска и са около 500 студенти, на 

които им предстоят 2 държавни изпита: по Педагогика и психология и Методика 

та обучението.  

Във връзка с усложнената епидемична обстановка деканското ръководство 

ФС одобрява отлагане на тези изпити и провеждането им след 01 април 2022 

година, като се изготви нов график. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/     Д Е К А Н: /п/ 

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


