
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  № 21/05.07.2022 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за първи 

семестър на учебната 2022-2023 г. следните лица: 

Катедра Естетическо възпитание 

- Малинка Съртонева - 170 ч. в упр. по дисциплините: "Методика на 

обучението по изобразително изкуство в начален етап на основното 

образование" (хоспитиране ) с ПНУП (з.о.) III курс; "Методика на 

обучението по изобразително изкуство" с ПУП (р.о.) (хоспитиране); 

"Методика на обучението по изобразително изкуство" с НУП (р.о.) 

(хоспитиране). 

Катедра НУП 

- Борис Михайлов Михайлов – 270 ч. упражнения по дисциплините 

„Електронни ресурси за образованието“, „Разработване на уроци 

за обучение в електронна среда“ и „Дигитална компетентност и 

дигитална креативност“ със специалности „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ – р.о., „Начална училищна 

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

ФС РЕШИ: Предлага одобрения прием за учебната 2022-2023 

година на докторанти по професионално направление 3.2. Психология да 

бъде разпределен както следва: 

1. Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология –  1 редовна и 1 задочна 



2. Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Специална психология –  1 редовна  

3. Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Социална психология –  1 редовна 

4. Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Позитивна психология –  1 редовна. 

ФС РЕШИ: Одобрява актуализация в индивидуалния план на 

Жулиета Пенева Танева - редовен докторант към катедра „Музика“ с 

научен ръководител проф. д-р Таня Бурдева, както следва: 

Подготовка за изпити от индивидуалния план – по специалността и 

по чужд език 

Блок А Задължителни дисциплини 

1. Методология и методи на научните изследвания 

2. Чужд език за използване на специализирана литература. 

3. Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни 

изследвания. 

от Работния план за третата година да се премести в Работния план 

за първата година. 

ФС РЕШИ: Одобрява актуализация в индивидуалния план на Петя 

Тошкова Зенгин - редовен докторант към катедра „Естетическо 

възпитание“ с научен ръководител проф. д.изк.н. Бисер Дамянов: 

Подготовка за изпити от индивидуалния план – по специалността и 

по чужд език 

Блок А Задължителни дисциплини 

1. Методология и методи на научните изследвания 

2. Чужд език за използване на специализирана литература. 



3. Статистически методи и софтуер за обработка на данни от 

научни изследвания. 

от Работния план за третата година да се премести в Работния план 

за първата година 

ФС РЕШИ: Одобрява актуализация в индивидуалния план на 

Мариела Божидарова Костова - задочен докторант към катедра 

„Естетическо възпитание“ с научен ръководител проф. д-р Даниела 

Маркова: 

Подготовка за изпити от индивидуалния план – по специалността и 

по чужд език 

Блок А Задължителни дисциплини 

1. Методология и методи на научните изследвания 

2. Чужд език за използване на специализирана литература. 

3. Статистически методи и софтуер за обработка на данни от 

научни изследвания. 

от Работния план за третата година да се премести в Работния план 

за първата година. 

ФС РЕШИ: Одобрява координатори за специалността „Актьорство 

за драматичен театър“ - доц. д-р Методий Ангелов и гл. ас. д-р Зоя Капон. 

ФС РЕШИ: Одобрява издаването на учебника на доц. д-р Боряна 

Иванова  "Предучилищна педагогика" за нуждите на студентите от  

специалност „Предучилищна педагогика”, „Педагогика”, Предучилищна и 

начална училищна педагогика”- редовно и задочно обучение от ОКС 

„Бакалавър”, а така също и за студенти от Магистърска програма ПНУП. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри признаване на период на 

обучение от една академична година и да запише Йорданка Цветелинова 

Канева, завършила успешно първи цикъл на Националния университет  за 

дистанционно обучение, акредитирано висше училище на територията на 

Испания, ОКС „бакалавър”, през юни, 2011 г.. във втори курс в 



специалност Психология – задочно обучение, в Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“. Признава следните дисциплини от учебния план на 

специалност Психология: 

1. Въведение в психологията 

2. История на психологията 

3. Когнитивна психология - I част 

4. Методология и методи на научните изследвания в 

психологията 

5. Генетика на развитието и психогенетика 

6. Методи на психологическо изследване 

7. Теории за личността – I част 

8. Избираема дисциплина 1 -  Еволюционна психология 

9. Статистически методи в психологията - I и II  част 

10. Социална психология – I и II  част 

11.  Психология на развитието - I част 

 Оставащите дисциплини от първи курс следва да се вземат по 

време на обучението във втори, трети или четвърти курс. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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


