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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1.1. ФС приема препис – извлечение от Протокол № 31/12.12.2018 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
2.1. ФС приема информацията за резултати относно реализация на студентите от
Факултета по педагогика по информация от Бюрата по труда.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
3.1. ФС възлага на преподавателите курсови отговорници в началото на летния
семестър да провеждат срещи-разговори със студентите за извеждане на препоръки относно
подобряване организацията на лекционните, семинарните и практически занятия.
3.2. Информационно-методическо осигуряване на обучението
3.3. Обща координация – доц. д-р Красимира Марулевска – Зам.-декан по образователни
дейности.
3.4. Доц. д-р Красимира Марулевска предложи да се направи предложение до Отдела по
качество относно :
1)осъвършенстване на методиката за анкетиране;
2)да се оптимизира инструментариума за изследване мнението на студентите;
3) да се предвиди електронен достъп на студентите до този инструментариум, така ще се
повиши мотивацията на студентите за включване.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
4.1. ФС приема информацията относно готовността за провеждане на занятията на
студентите, задочна форма на обучение
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
5.1. ФС приема информацията относно готовността за провеждане на ски курс.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
6.1. ФС утвърждава предложеният научен и организационен комитет.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
7.1. ФС отлага точката за обсъждане на следващо заседание на ФС.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
8.1. ФС приема Мария Георгиева Спасова да бъде зачислена като докторант в редовна
форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, ПН 1.2.
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Педагогика област на висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния
труд „Идеи на Мария Монтесори за самообразованието в съвременната италианска
педагогика“ с научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев.
8.2. ФС приема Мария Иванова Костова да бъде зачислена като докторант в редовна
форма на обучение по докторска програма Специална педагогика, ПН 1.2. Педагогика,
област на висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд
„Професионално ориентиране и професионална подготовка на ученици с умствена
изостаналост“ с научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска.
8.3. ФС приема годишен отчет за периода 09.01.2017 – 08.01.2018 г. и план-сметка за
учебната 2019/2020 г. за научно-изследователска работа на Лилиана Василева Гоцева –
редовен докторант в катедра „ТМФВ“ по докторска програма Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3 Педагогика на обучението по …,
с тема на дисертационен труд : „Подбор и прогнозиране в спорта ориентиране“ и научен
ръководител : проф. д-р Атанас Георгиев.
8.4. ФС приема годишен отчет за периода 09.01.2018 – 08.01.2019 г. и план-сметка за
учебната 2019/2020 г. за научно-изследователска работа на Ивета Димитрова Мицова –
редовен докторант в катедра „ТМФВ“ по докторска програма Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3 Педагогика на обучението по …,
с тема на дисертационен труд : „Мотивацията като фактор за успех в спорта“ и научен
ръководител : доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева.
8.5. ФС приема Анастасия Георгиу Кутра – редовен докторант по докторска програма
Специална педагогика, ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически
науки, да прекъсне обучението си за срок от 1 (една) година, считано от 13 декември
2018 г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
9.1. ФС приема частични промени в учебния план от 2016 г. за магистърска
програма „Физическо възпитание и спорт“ със срок на обучение 4 семестъра,
редовна форма на обучение, както следва :
- 4 семестър – Дисциплината „Преддипломна педагогическа практика“ – от 75 ч.
става 90 ч., 6 кредита
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- 4 семестър – Добавя се дисциплината „Приобщаващо образование“ –15 ч. лекции,
1 кредит
- От 5 група избираемата дисциплина „Информационни технологии“ става
задължителна с наименование „Информационни и комуникационни технологии в
обучението и работа в дигитална среда“
- Отпадат избираемите дисциплини „Система на олимпийското движение“,
„Вълеология“, „Управление на проекти“
- От общо 6 групи избираеми при отпадане на посочените по-горе избираеми
дисциплини групите се намаляват от 6 на 4 групи
Промените да влязат в сила за приетите през учебната 2017/2018 учебна година( 4
семестър).
9.2. ФС приема актуализиран учебен план за магистърска програма „Физическо
възпитание и спорт“ със срок на обучение 4 семестъра, редовна форма на обучение,
както следва :
- 2 сем - Методика на физическото възпитание в предучилищни заведения –.от 45 ч.
става 30 ч.- 15 ч. лекции + 15 ч. практ. упр. , 4 кредита
- 3 сем - Методика на физическото възпитание – от 60 ч. става 90 ч. – 45 ч. лекции
+15 сем.упр+ 30 практ. упр. ;6 кредита
- 3 сем - Текуща педагогическа практика –от 45 ч. става 60 ч. ; 6 кредита
- 3 сем Научно-изследователска работа в спорта –.от 45 ч., става 30 ч- 15 ч. лекции +
15 ч. сем. упр. , 3 кредита
- 4 семестър – Дисциплината „Преддипломна педагогическа практика“ – от 75 ч.
става 90 ч., 6 кредита
- 4 семестър – Добавя се дисциплината „Приобщаващо образование“ – 15 ч. лекции,
1 кредит
- От 5 група избираемата дисциплина „Информационни технологии“ става
задължителна с наименование „Информационни и комуникационни технологии в
обучението и работа в дигитална среда“
- Отпадат избираемите дисциплини „Система на олимпийското движение“,
„Вълеология“, „Управление на проекти“
- От общо 6 групи избираеми при отпадане на посочените по-горе избираеми
дисциплини групите се намаляват от 6 на 4 групи
Промените да влязат в сила за приетите през учебната 2018/2019 учебна година
(летен семестър).
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9.3. ФС приема актуализирана квалификационна характеристика за
магистърска програма „Физическо възпитание и спорт“ със срок на обучение 4
семестъра, редовна форма на обучение.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
10.1. Определя комисия за таен избор относно възлагане четене на лекции на
нехабилитирани преподаватели:
Председател: Доц. д-р София Дерменджиева
Членове:
Доц. д-р Николай Цанков
Доц. д-р Мая Сотирова
Гласували: 23. Да – 23. Против – няма. Въздържали се – няма
10.2. ФС възлага на гл. ас. д-р Невяна Докова 15 ч. лекции със спец. Специална
педагогика, VII семестър на учебната 2018-2019 г. по дисциплината „Методика на
обучението по физическо възпитание на деца със специални образователни потребности“ .
Гласували: 23. Да – 21. Против – 1. Въздържали се – 1
10.3. ФС приема преминаването на доц. д-р Ицка Михайлова Дерижан в катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“, ПН 1.3 Педагогика на обучението по …,
считано от летен семестър на учебна 2018/19 г.
Приложение: 1)Протокол № 1 на Университетската комисия по необходимост в ЮЗУ
„Неофит Рилски“
2) Справка за учебна натовареност на доц. д-р Ицка Дерижан за летен
семестър на учебната 2018/19 г.
3) Справка за учебна натовареност на доц. д-р Ицка Дерижан за учебна
2019/2020 г.
Гласували: 23. Да – 23. Против – няма. Въздържали се – няма
10.4. ФС приема да бъде актуализирана годишната натовареност на преподаватели от
катедра „Педагогика“, както следва:
1. Проф. д. н. Добринка Тодорина
- Интерактивни методи на обучение и възпитание – спец. НУП, магистри, 1 курс, 2 сем., 15
ч. лекции
2. Доц. д-р Мая Сотирова
- Методика на обучението по БЕЛ, спец. НУП, магистри, 1 курс, 2 сем., 23 ч. лекции +8 ч.
практ. упр.
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- Езиково обучение на деца със СОП, спец. Специална педагогика, магистри, 1 курс, 2 сем.,
15 ч. лекции +8 ч. семинарни упр.
3. Доц. д-р Траян Попкочев
- Теории за социализация и ресоциализация, спец. Социална педагогика, 3 курс, 6-ти сем.,
15 ч. семинарни упр. (от ас. д-р Вяра Цветанова)
4. Доц. д-р Веска Гювийска
- Философия на образованието, спец. Социална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти
сем. – 15 ч. семинарни упр.
- Философия на образованието, спец. Специална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4ти сем., 8 ч. семинарни упр.
5. Доц. д-р Пелагия Терзийска
- Приобщаващо образование – ФлФ, 3 курс, 6-ти сем., редовно обучение, 15 ч. лекции
- Приобщаващо образование – ФлФ, спец. БФ, задочно обучение, 3 курс, 6-ти сем., 8 ч.
лекции
- Приобщаващо образование – МП: ИТНУВ на 2 семестъра, 1 курс, 2-ри сем., 8 ч. лекции
6. Доц. д-р Николай Цанков
- Интернет-образователна среда(избираема)- МП:ИТНУВ на 2 семестъра, 1 курс, 2-ри сем.
– 8 ч. лекции
7. Гл. ас. д-р Светлана Николаева
- История на българското образование – спец. Социална педагогика, задочно обучение, 1
курс, 2-ри сем. – 8 ч. семинарни упр.
- История на българското образование – спец. Специална педагогика, задочно обучение, 1
курс, 2-ри сем. – 8 ч. семинарни упр.
8. Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
- Управление на образованието – ППС „Съвременно обучение по природни науки“ (к-ра
„Химия“), за 3 ПКС, 1 сем – 10 ч. лекции/консултации.
9. Ас. д-р Вяра Цветанова
- Методология и методи на педагогическите изследвания – спец. Социална педагогика,
задочно обучение, 2 курс, 4-ти сем – 8 ч.семинарни упр. + 7 ч. практически упр.
-Методология и методи на педагогическите изследвания – спец. Специална педагогика,
задочно обучение, 2 курс, 4-ти сем. – 8 ч. семинарни упр. +7 ч. практ. упр.
- От разпределението отпадат 15 ч. семирни упр. по Теории за социализация и
ресоциализация, спец. Социална педагогика, 3 курс, 6-ти сем. (възлагат се на доц. д-р Тр.
Попкочев)
10. Ас. д-р Радослава Топалска
- Текуща практика – МП: ИТНУВ на 2 семестъра, 1 курс, 2-ри сем.- 20 ч. практ. упр.
- Стажантска практика – МП: ИТНУВ на 2 семестъра, 1 курс, 2-ри сем. – 20 ч. практ. упр.
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11. Ас. Мария Младенова
- Английски език – спец. ФВС, магистри, 1 курс – 24 ч. практ. упр.
12. Х. ас. Славчо Бобошевски
- Обучение и развитие на ученици със СОП – ПМФ, спец. ПОГИ, ПОМИ и др. – 3 и 4 курс,
6-ти и 8 –ми сем. , редовно обучение – 15 ч. семинарни упр.
- Приобщаващо образование – спец. Специална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти
сем. – 7 ч. семинарни упр.
13. Х. ас. Красимира Спасова
- Сравнително образование – спец. ПНУП, задочно обучение, 1 курс, 2-ри сем., 8 ч.
семинарни упр.
-Сравнително образование – спец. Социална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти сем.
– 8 ч. семинарни упр.
- Сравнително образование – спец. Специална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти
сем. – 8 ч. семинарни упр.
- Сравнително образование – спец. ПНУП, задочно обучение, 2 курс, 4-ти сем., - 8 ч.
семинарни упр.
14. Х. ас. Лилия Стоянова
- Сравнително образование, спец. ПНУП, задочно обучение, 1 курс, 2-ри сем. – 7 ч. практ.
упр.
- Сравнително образование – спец. Социална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти
сем. – 7 ч. практ. упр.
- Сравнително образование – спец. Специална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти
сем. – 7 ч. практ. упр.
- Сравнително образование – спец. ПНУП, задочно обучение, 2 курс, 4-ти сем., 7 ч. практ.
упр.
15. Гл. ас. д-р Радослава Кралева (ПМФ)
- Електронните учебници – проектиране и структуриране (избираема)- МП : ИТНУВ на 2
семестъра, 1 курс, 2-ри сем. – 8 ч. лекции
Приложение: Допълнение № 2 на годишната натовареност на преподавателите от
катедра „Педагогика“ за уч. 2018/19 г.
10.5. ФС избира като хоноруван преподавател ас. Анита Богословова - Практикум
„Артпедагогика“ (избираема) – спец. Социална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти
сем.- 15 ч. практ. упр.
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10.6. ФС приема доц. д-р Даниела Лекина да нанесе оценки и да проведе изпита по
„Методика на обучението по водни спортове“, поради навършване на пенсионна възраст на
доц. д-р Иван Глушков.
10.7. ФС приема гл. ас. д-р Илия Канелов да проведе изпита по „Биомеханика и
управление на движенията в спорта“.
10.8 ФС приема х. ас. д-р Цветомир Цонев да проведе изпита по „Методика на
обучението по тенис на маса“

