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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Допълнение № 3 към 

разпределението на учебната натовареност на преподавателите от катедра Предучилищна и 

начална училищна педагогика за учебната 2020/2021 година.  

Приложение: Допълнение № 3 

1.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на учебната 

натовареност на  преподавателите от катедра Социална педагогика за учебната 2020/2021 

година, както следва: 

1. Доц. д-р Веска Гювийска 

1.1. От годишната натовареност на доц. д-р Веска Гювийска ОТПАДАТ следните часове: 

 По задължителната дисциплина „Философия на образованието“ за студентите от 

специалност „Специална педагогика“, ОКС бакалавър – II курс, IV семестър, задочно 

обучение  - 8 часа семинарни упражнения; 

 По задължителната дисциплина „Философия на образованието“ за студентите от 

Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", ОКС бакалавър – II 

курс, IV семестър, задочно обучение (2 групи)  - 16 часа семинарни упражнения; 

 По задължителната дисциплина „Философия на образованието“ за студентите от 

специалност „Социална педагогика“, ОКС бакалавър – II курс, IV семестър, задочно 

обучение  - 15 часа семинарни упражнения. 

1.2. На доц. д-р Веска Гювийска се възлагат следните часове, водени от проф. д. н. 

Добрина Тодорина:  

 По задължителната дисциплина „Подготовка на педагогическите кадри за 

идентификация и развитие на надарените деца“ за студентите от 

магистърска програма „Педагогика за надарени деца“, I курс, II семестър, 

редовно обучение – 30 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения, 

общо 75 часа (под формата на индивидуални консултации).  
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2. На доц. д-р Светлана Николаева се възлагат следните часове: по задължителната 

дисциплина „История на българското образование“ за студентите от специалност 

"Предучилищна и начална училищна педагогика", ОКС Бакалавър – I курс, II семестър, 

редовно обучение – 2 групи по 15 часа семинарни упражнения. 

3. На доц. д-р Емилия Божкова се възлагат следните часове: по задължителната 

дисциплина „Педагогически технологии за овладяване на трудово-комуникативна и 

техническа дейност от 3 – 11 годишна деца“ за студентите от МП „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ – 2 семестъра – I курс, II семестър,  редовно и задочно обучение – 15 

часа лекции;  

4. На ас. д-р Вяра Цветанова се възлагат следните часове: по задължителната дисциплина 

„Преддипломна педагогическа практика“ за студентите от специалност „Социална 

педагогика“, ОКС бакалавър – IV курс, VIII семестър, задочно обучение  към досегашните 42 

практически упражнения се добавят още 10 часа практически упражнения (общо: 52 часа). 

5. На х.ас. Мирела Кючукова се възлагат  31 часа семинарни упражнения, както следва:  

 По задължителната дисциплина „Философия на образованието“ за студентите от 

специалност „Специална педагогика“, ОКС бакалавър – II курс, IV семестър, задочно 

обучение  - 8 часа семинарни упражнения; 

 По задължителната дисциплина „Философия на образованието“ за студентите от 

Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", ОКС бакалавър – II 

курс, IV семестър, задочно обучение  - 8 часа семинарни упражнения; 

 По задължителната дисциплина „Философия на образованието“ за студентите от 

специалност „Социална педагогика“, ОКС бакалавър – II курс, IV семестър, задочно 

обучение  - 15 часа семинарни упражнения; 

      6. Х. ас. Любка Атанасова: 

6.1. От годишната натовареност на х.ас. Любка Атанасова ОТПАДАТ следните часове: 

 По задължителната дисциплина „Педагогика II част (Дидактика)“ за 

специалностите: Специалност "Предучилищна и начална училищна 

педагогика", специалност "Предучилищна педагогика и чужд език", 

Специалност "Начална училищна педагогика и чужд език", специалност 

„Педагогика на обучението по математика, специалност „Специална 
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педагогика“ – I курс, II семестър, редовно обучение – 5 групи по 15 часа 

семинарни упражнения – общо 75 часа; 

 По задължителната дисциплина „Педагогика II част (Дидактика)“ за 

специалност „Социална педагогика“ ОКС бакалавър– I курс, II семестър, 

редовно обучение – 30 часа семинарни упражнения ; 

 По задължителната дисциплина „Педагогика II част (Дидактика)“ за 

специалностите: специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", 

специалност "Предучилищна педагогика и чужд език", Специалност "Начална 

училищна педагогика и чужд език", специалност „Педагогика на обучението по 

математика, специалност „Специална педагогика“ , ОКС бакалавър - I курс, II 

семестър, редовно обучение – 7 групи по 15 часа семинарни упражнения – 

общо 105 часа; 

 По задължителната дисциплина „Педагогика II част (Дидактика)“ за 

специалности "Предучилищна и начална училищна педагогика" и „Специална 

педагогика“   ОКС бакалавър– I курс, II семестър, задочно обучение  –  2 групи 

по 8 часа семинарни упражнения и 2 групи по 7 часа практически 

упражнения – общо 30 часа; 

 По задължителната дисциплина „Педагогика II част (Дидактика)“ за 

специалност „Социална педагогика“ ОКС бакалавър– I курс, II семестър, 

задочно обучение  – 15 часа семинарни упражнения и 8 часа практически 

упражнения – общо 23 часа; 

6.2. на х.ас. Любка Атанасова се възлагат следните часове: 

 По избираемата дисциплина „Практикум: Организиране на отдиха на 

децата“  за специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" , ОКС 

бакалавър, II курс, IV семестър, редовно обучение – 2 групи по 30 часа 

практически упражнения – общо 60 часа; 

 По задължителната дисциплина „ Текуща педагогическа практика в 

детската градина“ за специалност "Предучилищна и начална училищна 

педагогика" , ОКС бакалавър, IV курс, VIII семестър, редовно обучение – 

индивидуални консултации 42 студента по 2 часа – общо 84 часа;  

 По задължителната дисциплина „ Преддипломна педагогическа практика в 

детската градина“ за специалност "Предучилищна и начална училищна 
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педагогика" , ОКС бакалавър, IV курс, VIII семестър, редовно обучение – 

индивидуални консултации 42 студента по 2 часа – общо 84 часа. 

 

1.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на учебната 

натовареност на преподавателите от  катедра Теория и методика на физическото възпитание, 

както следва: 

1. От годишната натовареност на доц. д-р Валери Цветков ОТПАДАТ следните часове: 

 По задължителната дисциплина „Текуща педагогическа практика“ за студентите от 

специалност „Физическо възпитание и спорт“ (първа група); ОКС бакалавър, редовно 

обучение, III курс, VI семестър – 45 часа практически упражнения;  

2. На Йордан Стоянов Цветанов – редовен докторант в докторска програма „Теория и методика 

на физическото възпитание и спортна тренировка“ СЕ ВЪЗЛАГАТ следните часове: 

 По задължителната дисциплина „Текуща педагогическа практика“ за студентите от 

специалност „Физическо възпитание и спорт“ (първа група); ОКС бакалавър, редовно 

обучение, III курс, VI семестър – 45 часа практически упражнения.  

1.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на учебната 

натовареност на преподавателите от катедра Управление на образованието и специална 

педагогика, както следва: 

1. Проф. д-р Пелагия Терзийска:  

 по задължителната дисциплина „Приобщаващо образование“ за студентите от МП 

„Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст“, редовно 

обучение, Iкурс, II семестър – 8 часа лекции. 

2. Доц. д-р Снежана Попова: 

 По факултативната дисциплина „Медийна педагогика“ за студентите от МП „ Начална 

училищна педагогика“, редовно обучение и задочно обучение, II курс, IV семестър – 15 

часа лекции;  

 По задължителната дисциплина „Превенция и корекция на асоциалното поведение в 

начална училищна възраст“ за студентите от МП „Педагогическо взаимодействие с деца 
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с проблемно поведение“, редовно обучение и задочно обучение, I курс, II семестър – 15 

часа лекции и 8 часа семинарни упражнения;  

 По задължителна дисциплина „Семейно консултиране при деца с проблемно 

поведение“, за студентите от МП „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно 

поведение“, редовно обучение и задочно обучение, I курс, II семестър – 15 часа лекции; 

8 часа семинарни упражнения. 

3. Доц. д-р Мая Сотирова: 

 По задължителна дисциплина „Методика на обучението по български език и 

литература в началните класове“ за студентите от МП „Начална училищна педагогика“, 

редовно обучение и  задочно обучение, I курс, II семестър – 23 часа лекции; 8 часа 

практически упражнения;  

 По задължителна дисциплина „Развитие на комуникативно-речевите умения у учениците“ 

за студентите от МП „Начална училищна педагогика“, редовно обучение и задочно 

обучение, I курс, II семестър – 15 часа лекции;  

4. Гл. ас. д-р Марияна Шехова – Канелова: 

 по задължителна дисциплина „Методи и методология на педагогическите изследвания 

“ за студентите от специалностите "Специална педагогика" , „ Социална педагогика“ и 

специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" ; ОКС бакалавър, редовно 

обучение, I курс, II семестър – още две групи по 15 часа практически упражнения – 

общо 30 часа. 

5. Ас. д-р Радослава Топалска: 

 по задължителна дисциплина „Педагогическа социология“ за студентите от специалност 

"Специална педагогика", специалност „ Социална педагогика“, специалност 

"Предучилищна и начална училищна педагогика", специалност "Предучилищна 

педагогика и чужд език", специалност "Начална училищна педагогика и чужд език", ОКС 

бакалавър, редовно обучение, I курс, II семестър – още две групи по 15 часа семинарни 

упражнения и още пет групи по 15 часа практически упражнения – общо 105 часа.   

Гласували: 20. От тях с „Да“ – 20.,„Против“ – 0., „Въздържали се“ – 0. 
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ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ  

1.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира комисия за таен избор в състав: 

Председател: Доц. д-р Даниела Томова 

Членове: Проф. д-р Пелагия Терзийска 

                Доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова 

1.6. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема тайният избор да се извърши 

след заседанието на Факултетен съвет в срок до 22 януари 2021 година, 15:00 часа.  

1.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика възлага на комисията за таен избор 

след 15:00 часа на 21 януари 2021 година да обявят резултатите за протокола.  

1.8. Факултетният съвет на Факултета по педагогика възлага лекционни курсове на 

следните преподаватели:  

1. Гл. ас. д-р Цветомира Иванова  - по дисциплината „Екопедагогика“, за студентите от 

специалностите „Предучилищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика“, редовно 

обучение и задочно обучение – 15 часа лекции. 

2. Ас. д-р Василена Спасова - по дисциплината „Теория и методика на музикалното 

възпитание“, специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" , ОКС бакалавър, 15 

часа лекции. 

3.  Ас. д-р Радослава Топалска  

 По задължителна дисциплина „Съвременни информационни образователни 

технологии“ за студентите от МП „Информационни технологии при обучение в начална 

училищна възраст“, редовно обучение и задочно обучение, I курс, II семестър – 8 часа 

лекции;  

 По задължителна дисциплина „Интернет образователна среда“ за студентите от МП 

„Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст“, редовно 

обучение и задочно обучение; I курс, II семестър – 8 часа лекции. 
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ПО ВТОРА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

2.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема доклад за оценка на 

специалност Физическо възпитание и спорт, изготвен от доц. д-р Валери Цветков – 

председател на комисията.  

Приложение: Доклад 

2.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема протоколи от доц. д-р Валери 

Цветков, председател на комисия за оценка 

 на следните специалности и учебни курсове:  

 

- По задължителната учебна програма от учебния план на специалност Физическо 

възпитание и спорт – дисциплината „Валеология“ с крайна оценка 88,05;  

- По задължителната учебна програма от учебния план на специалност Физическо 

възпитание и спорт – дисциплината „Методика на физическото възпитание в 

предучилищни заведения“ с крайна оценка 98,33;  

- По задължителната учебна програма от учебния план на магистърска програма 

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици – дисциплината „Управление 

на  движенията в спорта“ с крайна оценка 96,86;  

- По задължителната учебна програма от учебния план на магистърска програма 

Физическо възпитание и спорт – дисциплината „Методика на обучението по волейбол“ с 

крайна оценка 87,89;  

 

 на следните преподаватели: 

- Доц. д-р Татяна Дзимбова с крайна оценка 50,09. 

- Доц. д-р Невяна Докова с крайна оценка 96,2. 

- Гл.ас. д-р Илия Канелов с крайна оценка 96,5. 

- Гл. ас. д-р Христо Николов с крайна оценка 57,51.  

Приложение: Протоколи 

2.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема доклад за оценка на 

специалност Социална педагогика, изготвен от доц. д-р Юлиана Ковачка – председател на 

комисията.  
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Приложение: Доклад 

2.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема доклад за оценка на 

магистърска програма Образователен мениджмънт,  изготвен от доц. д-р Мая Сотирова – 

председател на комисията.  

Приложение: Доклад 

2.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема представената от катедра 

Предучилищна и начална училищна педагогика информация за успеваемост на студентите 

от ОКС “Бакалавър“ за учебната 2019/20 г. След направения анализ на резултатите се 

набелязаха следните мерки: 

1. В приемното време преподавателите да провеждат перманентно допълнителни индивидуални 

консултации със студентите. 

2. До се проявяват още по-голяма взискателност и прецизност за обективно оценяване на 

постиженията на студентите. 

3. Да продължат действията за подпомагане на студентите, които имат затруднения в обучението 

(прекъснали, отстранени, майки с деца, условно записали) в съответствие с документа Правилата 

за подкрепа на студентите формиращи продукт, който не съответства на определените 

изисквания.  

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за учебната 

2020/2021 година на Николай Грозев Господинов – докторант в редовна форма на обучение по 

докторска програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; с тема на дисертационния труд: Тренираност и спортна форма на 

професионалните състезатели по баскетбол и научен ръководител – доц. д-р Кремка Станкова.  

3.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за третата 

година на обучение (08.01.2020 – 07.01.2021 г.) на Мирела Николаева Кючукова – докторант в 

редовна форма на обучение по докторска програма Теория  на възпитанието и дидактика 

(Философия на образованието), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки; с тема на дисертационен труд: Православният дискурс в 
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учебното съдържание по религия в началното училище – мирогледни проекции и научен 

ръководител – доц. д-р Веска Гювийска. 

3.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за четвъртата 

година на обучение (11.01.2020 – 10.01.2021 г.) на Лилия Георгиева Стоянова – докторант в 

редовна форма на обучение по докторска програма Теория  на възпитанието и дидактика 

(Дидактика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; с тема на дисертационен труд: Организация на тестовата форма за 

контрол върху учебните достижения на учениците от началните класове с използването на 

средствата на информационните технологии и научен ръководител – доц. д.н. Лидия Цветанова-

Чурукова. 

 

3.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде отчислена с право на 

защита Лилия Георгиева Стоянова – докторант в редовна форма на обучение по докторска 

програма Теория  на възпитанието и дидактика (Дидактика), професионално направление 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки; с тема на дисертационен труд: 

Организация на тестовата форма за контрол върху учебните достижения на учениците от 

началните класове с използването на средствата на информационните технологии и научен 

ръководител – доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова. 

3.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за четвъртата 

година на обучение (11.01.2020 – 10.01.2021 г.) на Красимира Стоилова Спасова-Анастасова – 

докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория  на възпитанието и 

дидактика (Дидактика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки; с тема на дисертационен труд: Формиране на познавателни 

интереси учениците от началните класове чрез използване на интерактивни образователни 

ресурси и научен ръководител – доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова. 

3.6. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде отчислена с право на 

защита Красимира Стоилова Спасова-Анастасова – докторант в редовна форма на обучение 

по докторска програма Теория  на възпитанието и дидактика (Дидактика), професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки; с тема на 

дисертационен труд: Формиране на познавателни интереси учениците от началните класове 

чрез използване на интерактивни образователни ресурси и научен ръководител – доц. д.н. Лидия 

Цветанова-Чурукова. 
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3.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за втората 

година на обучение (12.12.2019 – 11.12.2020 г.) на Красимира Димитрова Николова – докторант 

в редовна форма на обучение по докторска програма Методика на  обучението в началните 

класове (Методика на обучението по родинознание и природознание), професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки; с тема на 

дисертационен труд: Развитие на социални умения чрез обучението по учебния предмет 

„Човекът и обществото“ в трети клас и научен ръководител – доц. д-р Снежана Попова.  

3.8. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за учебната 

2020/2021 година на Красимира Димитрова Николова – докторант в редовна форма на обучение 

по докторска програма Методика на  обучението в началните класове (Методика на обучението 

по родинознание и природознание), професионално направление 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки; с тема на дисертационен труд: Развитие на социални 

умения чрез обучението по учебния предмет „Човекът и обществото“ в трети клас и научен 

ръководител – доц. д-р Снежана Попова.  

3.9. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата 

година от обучението на (07.10.2019 – 06.10.2020) на Елена Григорова Димитрова - докторант 

на самостоятелна подготовка по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика,  

професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически 

науки; с тема на дисертационен труд: Среда за формиране на компетентност за решаване на 

проблеми (начален етап на основното образование) и научен ръководител доц. д-р Ицка 

Дерижан. 

3.10. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по предложение на катедра 

Предучилищна и начална училищна педагогика, приема да бъде прехвърлена Верица Арсов 

– докторант в редовна форма на обучение от докторска програма История на педагогиката и 

българското образование, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки в докторска програма Методики на обучението в 

началните класове (Методика на обучението по математика), професионално направление 

1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки.  

3.11. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде зачислена в катедра 

Предучилищна и начална училищна педагогика Верица Арсов като докторант в редовна форма 

на обучение по докторска програма Методики на обучението в началните класове 

(Методика на обучението по математика), професионално направление 1.2. Педагогика, област 
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на висше образование 1. Педагогически науки. с тема за разработване на дисертационен труд  

Усъвършенстване на математическата компетентност на учениците от трети клас чрез  

проектна учебна дейност и научен ръководител доц. д-р Янка Стоименова.  

3.12. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема промяна на темата на 

дисертационния труд на Божидар Кирилов Николов – докторант в задочна форма на обучение  

по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, както следва: 

от Влияние на музиката върху формиране на спортно-техническите умения на учениците в 

процеса на обучението по физическо възпитание и спорт на Развиване на двигателните 

способности на 11-12 годишни ученици чрез модели на кръговия метод в урока по физическо 

възпитание и спорт.  

3.13. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по предложение на катедра "Теория и 

методика на физическото възпитание" и на основание чл. 52 от Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав на Югозападен университет "Неофит Рилски",  приема да бъде отчислен 

без право на защита Николай Росенов Алексиев –докторант в редовна форма на обучение по 

докторска програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,област на висше образование 1. 

Педагогически науки; тема на дисертационния труд: „Диагностика на спортно-техническите 

умения по волейбол“ и научен ръководител доц. д-р Стоян Иванов.   

3.14. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за третата 

година  на подготовка (13.11.2019. – 12.11. 2020) на Меир Давидеско- докторант на самостоятелна 

подготовка по докторска програма Управление на образованието, професионална направление 

1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

с тема на дисертационния труд: Фактори за готовността на новите учители за справяне с 

конфликтите в класа и научен ръководител – доц. д-р Красимира Марулевска. 

3.15. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за втората 

година на подготовка (02.05.2019. – 01.05. 2020) на Шломит Коен  - докторант на самостоятелна 

подготовка по докторска програма Управление на образованието, професионална направление 

1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки; 
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с тема на дисертационния труд: Влиянието на местното управление върху отпадането на 

ученици от системата на образованието“  и научен ръководител – доц. д-р Йонка Първанова. 

3.16. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата  

година на подготовка (20.11.2019. – 19.11. 2020) на Хилда Хасан Нарч - докторант на 

самостоятелна подготовка по докторска програма Управление на образованието, професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. 

Педагогически науки;  с тема на дисертационния труд: Ролята на стратегическото лидерство в 

управлението на структурния риск в държавното училище в Ливан и научен ръководител – проф. 

д-р Янка Тоцева. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

4.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема доклад от заседание на 

комисията по атестиране за 2020 година.  

Гласували: 20. От тях с „Да“ – 20.,„Против“ – 0., „Въздържали се“ – 0. 

 

4.2. Определя комисия по чл.22 от Правилника за атестиране на преподаватели:  

Председател: Доц. д-р Даниела Томова 

Членове: Проф. д-р Пелагия Терзийска 

                Доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова 

 

4.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика атестира и дава положителна 

комплексна оценка за научноизследователска, учебна и административна дейност, както следва:  

 

1) Гл.ас. д-р Стефан Кинов 

2)Гл. ас. д-р Милена Левунлиева 

3) Гл. ас. д-р Илия Канелов 

4) Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова 

                            

ПО ПЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

5.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по предложение на катедра Социална 

педагогика, избира за базов наставник - Жулиета Думбанова – педагогически съветник в VIII 

СУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград,  във връзка с провеждането на преддипломната практика 
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на студентите от специалност Социална педагогика, ОКС бакалавър, IV курс, задочна форма на  

обучение.   

5.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема, във връзка с осигуряването на 

учебния процес на ОКС – магистър и с цел изграждане на професионални компетенции, 

съответстващи на професионалната квалификация да не се признават оценки от положени 

изпити по дисциплини, изучавани в други магистърски програми.  

 

----------------------------------------------------------------------------- 


