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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. ФС приема годишен отчет за третата година на подготовка (28.09.2018 г. – 

11.09.2019 г.) на Елени Евангелос Парасху – редовен докторант по докторска програма 

Специална педагогика,  професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационния труд „Усъвършенстване на 

учебната среда за ученици с умствена изостаналост – психологически и педагогически 

аспекти“ с научен ръководител доц. дн Милен Замфиров. 

 

1.2. ФС приема да бъде отчислена с право на защита Елени Евангелос Парасху – 

редовен докторант по докторска програма Специална педагогика,  професионално 

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

дисертационния труд „Усъвършенстване на учебната среда за ученици с умствена 

изостаналост – психологически и педагогически аспекти“ с научен ръководител доц. дн 

Милен Замфиров. 

Приложение: Справка за изпълнение на задълженията от Отдел „Академично и научно 

развитие“ 

 

1.3. ФС приема  годишен отчет за третата година на подготовка (29.09.2018 г. – 

11.09.2019 г.) на Александрос Петрос Хадзоглу – редовен докторант по докторска 

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

висше образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационния труд „Обучение по 

информационни технологии за ученици с умствена изостаналост в прогимназиална 

училищна степен“ с научен ръководител доц. дн Милен Замфиров. 

 

1.4. ФС приема да бъде отчислен с право на защита Александрос Петрос Хадзоглу – 

редовен докторант по докторска програма Специална педагогика,  професионално 

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

дисертационния труд „Обучение по информационни технологии за ученици с умствена 

изостаналост в прогимназиална училищна степен“ с научен ръководител доц. дн Милен 

Замфиров. 

Приложение: Справка за изпълнение на задълженията от Отдел „Академично и научно 

развитие“ 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

2.1. На основание чл. 20, ал 4 от Правилника за устройството и дейността на Югозападен 

университет „Неофит Рилски“, ФС определя структурен състав за Общото събрание, 

както следва:  

45 – Академичен състав на Факултет по педагогика  

6 – Административен състав на Факултет по педагогика 

13 – студенти и докторанти  

Общо: 64  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

3.1. ФС определя дата за Общото събрание на Факултета по педагогика – 09 октомври 

2019 година, 13:30 часа, зала 1114.  

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

4.1. ФС приема да бъде допълнен годишния норматив  учебна натовареност за учебната 

2019/2020 година на доц. д-р Ицка Дерижан със следните дисциплини :  

1) „Педагогическо взаимодействие в подготвителна група клас“ с хорариум 30 ч. лекции 

със студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно 

обучение, 3 –ти курс, 5-ти семестър 

2) „Приобщаващо образование“ с хорариум 15 ч. лекции със студентите от специалност 

„Педагогика на обучението по музика“, редовно обучение, 3-ти курс, 5-ти семестър 

 

4.2. ФС приема да бъде избрана като преподавател (на хонорар) Петя Костова за 

водене на 2 групи по 30 ч. семинарни упражнения по дисциплината „Психолого-

педагогически дизайн на свободното времена детето“ , 4-ти семестър със студентите от 2-

ри курс „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение.  

 

4.3. ФС приема информацията за проведени срещи на курсовите ръководители от катедра 

„Педагогика“ със студенти задочна форма на обучение , както следва: 

1. Специална педагогика – I курс задочно обучение – курсов ръководител доц. д-р 

Даниела Боцева 

2. Специална педагогика – II курс, задочно обучение – курсов ръководител ас. д-р 

Радослава Топалска 

3. Специална педагогика – III курс, задочно обучение – курсов ръководител доц.     

д-р Емилия Божкова  
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4.4.  ФС приема да бъдат взети блоково часовете по дисциплини, водени от хонорувани  

преподаватели от катедра „Педагогика“ , както следва: 

1. х.ас. Елена Керанкова – Клиника на умствената изостаналост-спец. Специална 

педагогика, V семестър, 15 часа 

2. х.ас. Валентина Караганова – Пеницентиарна педагогика – спец. Социална 

педагогика, VIIсеместър, 30 часа СУ и 30 часа ПУ  

 

 


