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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложението на катедра 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“  на заглавия за включване в издателския 

план на ЮЗУ "Неофит Рилски" за 2021 година, както следва: 

 

1. Доц. д-р Янка Стоименова, „Методика на обучението по математика в началните класове 

(методическо ръководство)“, учебно пособие, тираж 300, 10,5 коли.  

2. Доц. д-р София Дерменджиева,  „Предучилищно образование за мултимодална 

грамотност“, монография, тираж 200, 10,5 коли. 

3. * Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Блага Джорова, „Опознаване на околния свет на 

детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология“. (Трето преработено и 

допълнено издание). Учебник, тираж 300, 10,5 коли. 

4. * Гл. ас. д-р Валентина Чилева, „Диаграмно репрезентиране на данни в обучението по 

математика в началните класове“, монография,  тираж 200, 10,5 коли.  

5. * Гл. ас. д-р Ива Стаменова, „Стимулиране творческата дейност на учениците в четвърти 

клас посредством работата върху художествени произведения“, монография,  тираж 200, 10,5 

коли.  

6.* Доц. д-р Нино Михайлов, гл. ас. д-р Цветомира Иванова,  „Учебно-възпитателната работа 

по родинознание и природознание – насоки и някои решения“, учебна пособие, тираж 300, 10,5 

коли.  

 

 

1.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложението на катедра 

„Социална педагогика“  на заглавия за включване в издателския план на ЮЗУ "Неофит Рилски" 

за 2021 година, както следва: 

 

1. Доц. д-р Юлиана Ковачка, „Ръководство за преддипломна практика за студенти от 

специалност „Социална педагогика““, учебно пособие, тираж 200, 2 коли. 

2. Доц. д-р Веска Гювийска, „„Въпросният метод“ на Сократ – художествени проекции (в 

продуктивното обучение на студенти от педагогически специалности)“, монография, тираж 

200, 8 коли. 

3. Ас. д-р Вяра Цветанова, „Социалистически характеристики на приемната грижа“, 

монография, тираж 200, 7 коли. 
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4.  * Ас. д-р Мариана Гоцева, „Теории за усвояване на чужд език“ , монография, тираж 200, 7 

коли.  

 

1.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложението на катедра 

„Теория и методика на физическото възпитание“  на заглавия за включване в издателския план 

на ЮЗУ "Неофит Рилски" за 2021 година, както следва: 

 

1. Гл. ас. д-р Илия Канелов, Кинетични и кинематични характеристики на спортните техники в 

канадската борба, монография, тираж 200, 7 коли. 

2. Гл. ас. д-р Стефан Кинов, Организация и управление на двигателната активност на учениците, 

монография, тираж 100, 7 коли. 

3.  Доц. д-р Даниела Томова, История на физическото възпитание и спорта, учебно пособие, тираж 

200, 7 коли. 

4. * Доц. д-р Невяна Докова,  Учебно помагало по предучилищно физическо възпитание, учебно 

пособие, тираж 200, 7 коли. 

5. * Гл. ас. д-р Янко Руменов,  Специфични проблеми при професионалната подготовка на 

настоящи и бъдещи спортни педагози, монография, тираж 200, 7 коли. 

 

1.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложението на катедра 

„Управление на образование и специална педагогика“  на заглавия за включване в 

издателския план на ЮЗУ "Неофит Рилски" за 2021 година, както следва: 

 

1. Доц. д-р Снежана Попова, „Семейното възпитание: особености и предизвикателства“, 

монография, тираж 500, 7 коли. 

2. Гл. ас. д-р Милена Левунлиева, „Усвояване на абстрактна лексика в ранното чуждоезиково 

обучение“, монография,  тираж 500, 7 коли. 

3. Гл. ас. д-р Светослава Съева, „Тотална комуникация“, монография, тираж 300, 7 коли. 

4. * Проф. д-р Пелагия Терзийска, „Аспекти на приобщаващото образование“, учебник, тираж 

500, 7 коли.   

 

1.5. Факултетният съвет на факултета по педагогика, по предложение на 

ръководството на факултета прие да бъде включено допълнително заглавие ( извън 

предвидените за факултета 80 коли) от ежегодния форум Лаборатория за наука - 

Педагогическа опити, Том 5, Студентски и докторантски сборник, тираж 100, 20 коли.  
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ПО ВТОРА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Комисия за провеждане на тайното гласуване 

 

Председател:  доц. д-р Даниела Томова 

Членове:   проф. д-р Гергана Дянкова 

       доц. д-р Мариана Балабанова 

 

2.1. Факултетният съвет утвърди допълнение към учебната натовареност на ас. д-р Мирослав 

Терзийски, както следва: 

 По дисциплината „Гражданско образование“, специалност „Политология“, 

редовно обучение, VI семестър,  една група, 15 семинарни упражнения; 

 По дисциплината „Политика и сигурност“, специалност „Политология“, VI 

семестър, 30 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения. 

 

2.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди възлагането на лекционни 

курсове на гл. ас. д-р Марияна Шехова – Канелова, както следва:  

 По задължителната дисциплина „Икономика на образованието и финансов 

мениджмънт“, МП „Образователен мениджмънт“, редовно обучение и задочно 

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

 По задължителната дисциплина „Икономика на образованието и финансов 

мениджмънт“, МП „Образователен мениджмънт“, дистанционна форма на 

обучение, I курс, II семестър  - 8 часа лекции. 

 

2.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди актуализация на годишната 

учебна натовареност на х. ас. Мария Спасова, както следва – по избираемата дисциплини 

„Практикум: Педагогиката на Мария Монтесори“ за студентите от специалност „Специална 

педагогика“, редовно обучение, II курс, IV семестър, 15 часа семинарни упражнения и 45 часа 

практически упражнения;   

 

2.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди актуализация на учебната 

натовареност на преподаватели от катедра "Управление на образованието и специална 

педагогика" , както следва: 
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Проф. д-р Янка Тоцева 

 По задължителна дисциплина „Мениджмънт на класа“ за студентите от МП „Образователен 

мениджмънт“, редовно обучение и задочно обучение, I курс, II семестър, 15 часа лекции и 8 часа 

семинарни упражнения; 

  По задължителна дисциплина „Мениджмънт на класа“ за студентите от МП 

„Образователен мениджмънт“, дистанционно обучение, I курс, II семестър, 8 часа лекции 

и 4 часа семинарни упражнения; 

Гл. ас. д-р Марияна Шехова - Канелова 

 По задължителната дисциплина „Икономика на образованието и финансов 

мениджмънт“, МП „Образователен мениджмънт“, редовно обучение и задочно 

обучение, I курс, II семестър  - 8 часа семинарни упражнения; 

 По задължителната дисциплина „Икономика на образованието и финансов 

мениджмънт“, МП „Образователен мениджмънт“, дистанционна форма на 

обучение, I курс, II семестър  - 8 часа семинарни упражнения. 

 По избираемата дисциплина „Практикум: Управление на проекти“, МП 

„Образователен мениджмънт“ , редовно обучение и задочно обучение, I курс, II 

семестър – 15 часа семинарни упражнения; 

 По задължителната дисциплина „Управленска практика“ , МП „Образователен 

мениджмънт“ редовно обучение и задочно обучение, I курс, II семестър – 56 

практически упражнения;  

 По задължителната дисциплина „Управленска практика“ , МП „Образователен 

мениджмънт“ дистанционно обучение, I курс, II семестър – 36 практически 

упражнения;  

Ас. д-р Радослава Топалска  

 По задължителната дисциплина „Текуща практика“, МП „Информационни 

технологии при обучение в начална училищна възраст“, редовно обучение и задочно 

обучение, I курс, II семестър -30 часа практически упражнения; 

 По задължителната дисциплина „Стажантска практика“ , МП „Информационни 

технологии при обучение в начална училищна възраст“, редовно обучение и задочно 

обучение, I курс, II семестър -30 часа практически упражнения; 

Ас. Асен Балабанов  
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 По задължителна дисциплина „Политическа социология“, специалност 

„Политология“ , ОКС бакалавър, редовно обучение, I курс, I семестър – 30 часа 

семинарни упражнения;  

 По задължителна дисциплина „Институции на съвременната държава“ , 

специалност „Политология“, ОКС бакалавър, редовно обучение, I курс, I семестър, 

15 часа семинарни упражнения; 

 По задължителна дисциплина „История на политическите учения“, специалност 

„Политология“, ОКС бакалавър, редовно обучение, II курс, III семестър – 30 часа 

семинарни упражнения  

 По задължителна дисциплина „Философия на политиката“, специалност 

„Политология“, ОКС бакалавър, редовно обучение, II курс, III семестър – 15 часа 

семинарни упражнения  

 По задължителна дисциплина „Теория на управлението“, специалност 

„Политология“, ОКС бакалавър, редовно обучение, III курс, V семестър – 15 часа 

семинарни упражнения  

 По задължителна дисциплина „Интеграция и институции на Европейския съюз“,  

специалност „Политология“, ОКС бакалавър, редовно обучение, IV курс, VII 

семестър – 15 часа семинарни упражнения  

 По задължителна дисциплина „Политическа история“, специалност 

„Политология“, ОКС бакалавър, редовно обучение, IV курс, VII семестър – 15 часа 

семинарни упражнения,  

 По задължителна дисциплина „История на политическите учения“, специалност 

„Политология“, ОКС бакалавър, редовно обучение, I курс, II семестър – 15 часа 

семинарни упражнения  

 

2.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди актуализация на годишната 

натовареност (Допълнение №10) на катедра „Социална педагогика“, както следва: 

 

2.5.1. От годишната натовареност на доц. д-р Веска Гювийска да отпаднат общо 105 часа 

семинарни упражнения, както следва: 

 Задължителна дисциплина „Философия на образованието“ от специалности ПНУП, 

ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ОКС Бакалавър, редовно обучение, II курс, IV семестър, 4 групи  по 15 

часа семинарни упражнения – общо 60 часа семинарни упражнения;  
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  Задължителна дисциплина „Философия на образованието“ от специалност 

„Социална педагогика“, ОКС бакалавър,  редовно обучение, II курс, IV семестър, една 

група  -  30 часа семинарни упражнения – общо 30 часа семинарни упражнения; 

 Задължителна дисциплина „Философия на образованието“ от специалност 

„Социална педагогика“ и „Педагогика и образователен мениджмънт“, ОКС бакалавър,  

редовно обучение, II курс, IV семестър, една група  -  15 часа семинарни упражнения – 

общо 15 часа семинарни упражнения.  

2.5.2. Към годишната натовареност на х. ас. Мирела Кючукова да се допълнят още 105 часа 

семинарни упражнения, както следва: 

 Задължителна дисциплина „Философия на образованието“ от специалности 

ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ОКС Бакалавър, редовно обучение, II курс, IV семестър, 4 групи  

по 15 часа семинарни упражнения – общо 60 часа семинарни упражнения;  

  Задължителна дисциплина „Философия на образованието“ от специалност 

„Социална педагогика“, ОКС бакалавър,  редовно обучение, II курс, IV семестър, една 

група  -  30 часа семинарни упражнения – общо 30 часа семинарни упражнения;  

 Задължителна дисциплина „Философия на образованието“ от специалност 

„Социална педагогика“ и „Педагогика и образователен мениджмънт“, ОКС бакалавър,  

редовно обучение, II курс, IV семестър, една група  -  15 часа семинарни упражнения – 

общо 15 часа семинарни упражнения. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

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

„Социална педагогика“ Снежанка Христова Попдимитрова като докторант в задочна форма 

на обучение по докторска програма Социална педагогика, професионално направление 1.2. 

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

„Иновативни технологии за социално-педагогическо консултиране в кризисни ситуации“ и 

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

 

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

„Социална педагогика“ Богомила Георгиева Радойчева като докторант в редовна форма на 

обучение по докторска програма Социална педагогика, професионално направление 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки с тема да дисертационен труд 
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„“Значимите други“ за социализацията на деца в риск: социалнопедагогическа ситуация в 

Центровете за обществена подкрепа “ и научен ръководител доц. д-р Юлиана Ковачка. 

 

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

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ Мария Яни Дерижан като докторант в 

редовна  форма на обучение по докторска програма Педагогически технологии в детската градина 

(Педагогически технологии за овладяване на музикални дейности) , професионално направление 

1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки с тема да дисертационен 

труд „Формиране на музикалната компетентност на 6 – 7 годишни деца, чрез осъзнато 

възприемане на музикално-художествен образ“ и научен ръководител доц. д-р Веска Вардарева. 

 

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

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ Мария Панайтис Бакалуди като 

докторант в редовна  форма на обучение на английски език срещу заплащане по докторска 

програма Предучилищна педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки с тема да дисертационен труд „Формиране на 

познавателен интерес към „другата“ култура и мотивация на ранно чуждоезиково обучение на 

6 – 7 годишни деца / Formation of cognitive interest in the “other“ culture and motivation for early 

foreign language learning to 6 – 7 years old children”  и научен ръководител доц. д-р София 

Дерменджиева и научен консултант доц. д-р Марияна Балабанова.  

 

3.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде зачислен в катедра  

"Теория и методика на физическото възпитание"  Антон Иванов Димитров като 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 с тема да дисертационен труд 

„Формиране на специалната спортна образованост при учениците от втори гимназиален етап 

на средната образователна степен“ и научен ръководител доц. д-р Невяна Докова.  

 

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

„Управление на образованието и специална педагогика“ Елза Стойчева Цакири като 

докторант в редовна  форма на обучение по докторска програма Специална педагогика, 

професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически 
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науки с тема да дисертационен труд „Алтернативни възможности за социална адаптация на 

децата с хиперкинетичен синдром“ и научен ръководител проф. д-р Пелагия Терзийска. 

 

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

„Управление на образованието и специална педагогика“ Ирена Ангелова Стамболиева като 

докторант в редовна  форма на обучение по докторска програма Управление на образованието, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше 

образование 1. Педагогически науки с тема да дисертационен труд „Управление на 

образователния процес в дигитална среда“ и научен ръководител проф. д-р Янка Тоцева. 

 

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

„Управление на образованието и специална педагогика“ Радостина Василева Спасова като 

докторант в задочна форма на обучение по докторска програма Управление на образованието, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше 

образование 1. Педагогически науки с тема да дисертационен труд „Управление на детската 

градина в електронна среда“ и научен ръководител проф. д-р Янка Тоцева.  

 

3.9. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди индивидуалния плана за 

обучение и план сметката за 2021 година на Верица Арсов – докторант в редовна форма на 

обучение в докторска програма Методики на обучението в началните класове (Методика на 

обучението по математика), професионална направление 1.2. Педагогика, с научен ръководител 

доц. д-р Янка Стоименова и тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на 

математическата компетентност на учениците от трети клас чрез проектна учебна 

дейност“. 

 

3.10. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за втората 

година на подготовка (16.01.2020 – 15.01.2021) на Мария Георгиева Спасова – докторант 

редовна форма на обучение по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“, 

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

науки; с тема на дисертационния труд: „Идеи на Мария Монтесори за самообразование в 

съвременната италианска педагогика“ с научен ръководител – доц. д-р Траян Попкочев. 

 

3.11. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за първата 

година на подготовка (17.12.2019 – 16.12.2020) на Алиша Събинова Павлова – докторант задочна 
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форма на обучение по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално 

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

дисертационния труд: „Научно-популярната педагогика като среда за алтернативна 

образователна практика“ с научен ръководител – доц. д-р Траян Попкочев. 

 

3.12. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за втората 

година на подготовка (28.11.2019 – 27.11.2020) на Рина Коен – докторант самостоятелна форма 

на обучение по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално 

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

дисертационния труд: „Влияние на педагогическите иновации върху климата в класната стая и 

мотивацията за учене и преподаване“ с научен ръководител – доц. д-р Траян Попкочев. 

Гласували: 19. От тях с „Да“ – 16, „Против“ – 0., „Въздържали се“ – 3. 

 

3.13. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за първата 

година на подготовка (17.10.2019 – 16.12.2020) на Лилия Атанасова Бояджиева – докторант 

редовна форма на обучение по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“, 

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

науки; с тема на дисертационния труд: „Развитие на ключовата компетентност, 

инициативност и предприемачество в основното образование“ с научен ръководител – доц. д-р 

Емилия Божкова. 

 

3.14. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за третата 

година на подготовка (08.01.2020 – 07.01.2021) на Лилиана Василева Гоцева – докторант в 

редовна форма на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото 

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

образование 1. Педагогика,  с научен ръководител проф. д-р Атанас Георгиев  и тема на 

дисертационния труд: „Функционалната подготовка на националния отбор по ориентиране“. 

 

3.15. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за втората 

година на подготовка (14.12.2019 – 13.12.2020) на Божидар Кирилов Николов – докторант 

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; с тема на дисертационния труд: 
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„Развитие на двигателните способности на 11-12 годишни ученици чрез модели на кръговия 

метод в урока по физическо възпитание и спорт“ с научен ръководител – доц. д-р Невяна Докова. 

 

3.16. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за 

четвъртата година на подготовка (19.01.2020 – 08.01.2021) на Веселин Веселинов Пинелов – 

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

физическото възпитание, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 

област на висше образование 1. Педагогика,  с научен ръководител доц. д-р Даниела Томова  и 

тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на учебния процес по физическо възпитание чрез 

прилагане на иновативна методика за развиване на двигателните качества“. 

 

3.17. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за първата 

година на подготовка (12.12.2018 – 11.12.2019) на Николай Ангелов Първанов – 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. Педагогика,  с научен ръководител доц. д-р Даниела Томова  и тема на 

дисертационния труд: „Психофизическият профил на учителя по физическо възпитание и спорт 

като фактор за повишаване ефективността на учебния процес “. 

 

3.18. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди годишния отчет за втората 

година на подготовка (16.01.2020 – 15.01.2021) на Мария Иванова Костова – докторант в 

редовна форма на обучение по докторска програма Специална педагогика, професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогика,  с научен ръководител 

проф. д-р Пелагия Терзийска  и тема на дисертационния труд: „Професионално ориентиране и 

професионална подготовка на ученици с умствена изостаналост“. 

 

3.19. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишния отчет за 

четвъртата година от обучението на Мария Руменова Младенова, докторант в редовна форма 

на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика ( Ранно чуждоезиково 

обучение), професионално направление 1.2. Педагогика, с научен ръководител доц. д-р Мариана 

Балабанова и тема на дисертационния труд: „Интензивни методи за развитие експресивната реч 

в началното училище“. 
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3.20. Факултетният съвет на Факултета по педагогика реши са бъде удължен с една година 

срока на докторантурата на Лилиана Василева Гоцева докторант в редовна форма на обучение 

по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание, професионално 

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

научен ръководител проф. д-р Атанас Георгиев  и тема на дисертационния труд: 

„Функционалната подготовка на националния отбор по ориентиране“. 

 

3.21. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди предложението на катедра 

„Социална педагогика“ да бъде отчислена с право на защита  Мирела Николаева Кючукова – 

редовен докторант по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика ( Философия на 

образованието)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, тема на дисертационния труд: „Православният дискурс в учебното 

съдържание по религия в началното  училище – мирогледни проекции“, научен ръководител – доц. 

д-р Веска Гювийска.  

 

3.22. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди предложението на катедра 

„Социална педагогика“ да бъде отчислена с право на защита  Ива Христова Нанкова – 

редовен докторант по докторска програма „Управление на образованието“, професионално 

направление1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, тема на дисертационния труд: „Дименсии кариерно развитие на учителите 

– организационна култура “, научен ръководител – доц. д-р Траян Попкочев.  

 

3.23. Факултетният съвет на Факултета по педагогика реши са бъде отчислена с право на 

защита  Веселин Веселинов Пинелов, докторант в редовна форма на обучение по докторска 

програма Теория и методика на физическото възпитание, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогика,  с научен 

ръководител доц. д-р Даниела Томова  и тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на учебния 

процес по физическо възпитание чрез прилагане на иновативна методика за развиване на 

двигателните качества“. 

 

3.24. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди предложението на катедра 

„Управление на образованието и специална педагогика “ да бъде отчислен с право на 
защита  Меир Давидеско – докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма „ 

Управление на образованието)“, професионално направление 1.1. Теория и управление на 
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образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационния 

труд: „Фактори на готовността на новите учители за справяне с конфликтите в класа“, научен 

ръководител – доц. д-р Красимира Марулевска.  

 

3.25. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди предложението катедра 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ да бъде отчислена с право на защита 
Мария Руменова Младенова, докторант в редовна форма на обучение по докторска програма 

Теория на възпитанието и дидактика ( Ранно чуждоезиково обучение), професионално 

направление 1.2. Педагогика, с научен ръководител доц. д-р Мариана Балабанова и тема на 

дисертационния труд: „Интензивни методи за развитие експресивната реч в началното 

училище“. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

4.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди еднократна промяна в 

учебния план от 2020 година на Магистърска програма „Образователен мениджмънт“, 2 

семестъра – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, както следва: задължителните 

дисциплини „Мениджмънт на класа“ и „Образователен маркетинг и връзки с обществеността“, 

вместо през първия семестър на учебната 2020/2021 г. – да се изучават през втория семестър на 

учебната 2020/2021 година.  

 

4.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди учебен план и 

квалификационната характеристика на Магистърска програма „Образователен 

мениджмънт“ – дистанционно обучение ( 2 и 4 семестъра), актуализиран в съответствие с 

учебния плана на магистърска програма „Образователен мениджмънт“ – редовно обучение ( 2 и 

4 семестъра). 

 

4.3. Във връзка с проведена програмна акредитация от НАОА на професионална направление 1.3. 

Педагогика на обучението по… през 2020 година и формулирана препоръка от Постоянната 

комисия по педагогически науки и социални дейности, относно наименованието на учебен план 

и квалификационна характеристика на магистърска програма „Спортна анимация“ да се приведе 

в съответствие със спецификата на професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението 

по… Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърди: 
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1. Промяна на наименованието на магистърска програма „Спортна анимация“ от „Спортна 

анимация“ на „Спортна анимация в училище“ 

2. Приема актуализиран учебен план и квалификационна характеристика на Магистърска 

програма „Спортна анимация в училище“, със срок на обучение 1 година (два семестъра), 

редовна форма на обучение, за завършили професионална направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…. 

 

4.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика прие учебен план и квалификационна 

характеристика за придобиване на допълнителна квалификация „Учител“, задочна форма 

на обучение, срок на обучение 1 година ( 2 семестъра). Учебният план е във връзка с 

Националната програма „Мотивирани учители“ Модул 2 – Дейности насочени към придобиване 

на допълнителна професионална квалификация „Учител“ с Решение №285 от 30.04.2020г., на 

Министерски съвет (проектът е сключен договор Д04-40/02.10.2020).  

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

  

5.1. Доц. д-р Юлиана Ковачка – Представям на Вашето внимание информация относно 

предстояща студентска мобилност по програма Еразъм +. 

1. Входяща студентска мобилност с цел обучение: 

В края на месец февруари предстои да посрещнем в нашия факултет Емре Инсе, който е 

студент в специалност „Специална педагогика“ в Trabzon University в Турция. Колегата е избрал 

да изучава при нас следните 5 учебни дисциплини на английски език с лектор проф. д-р Пелагия 

Терзийска: 

1.1.Comparative special education (5 ECTS) 

1.2.Art pedagogy in special education (5 ECTS) 

1.3 Education of children on the autism spectrum (5 ECTS) 

1.4. Play activities of children with special educational needs (5 ECTS) 

1.5.Work with families of children with special needs (5 ECTS)  

По отношение на изходящата студентска мобилност в процес на разглеждане са две 

кандидатури на студентки от 4 курс специалност НУПЧЕ. 
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2. Изходяща студентска мобилност с цел практика: 

2.1. Мая Начева 

2.2.Евгения Филипова 

Студентките са заявили желание да проведат лятна практика в детска градина в град Нови Сад 

–Сърбия. 

 5.2. Доц. д-р Юлиана Ковачка предлага координатор по програма Еразъм + на Факултета по 

педагогика предлага за нов координатор по програма Еразъм + да бъде избрана ас. д-р Мария 

Младенова.  

 

 

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


