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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1.1. Факултетният съвет избира комисия за таен избор в състав:
Председател: доц. д-р Красимира Марулевска
Членове:
доц. д-р Пелагия Терзийска
Иван Лесов – студент
1.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика ИЗБИРА ЗА ЗАМЕСТНИК –
ДЕКАН ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И АКРЕДИТАЦИЯТА ЗА МАНДАТ
2019-2023 ГОДИНА - ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТОМОВА.
1.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика ИЗБИРА ЗА ЗАМЕСТНИК –
ДЕКАН ПО НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, МЕЖДУНАРОДНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОКТОРАНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА МАНДАТ 2019-2023
ГОДИНА - ДОЦ. Д-Р ИЦКА МИХАЙЛОВА ДЕРИЖАН.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
2.1. Факултетният съвет избира комисия за таен избор в състав:
Председател: доц. д-р Красимира Марулевска
Членове:
доц. д-р Пелагия Терзийска
Иван Лесов – студент
2.2. На основание § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висше
образование, Факултетният съвет на Факултет по педагогика взе решение да предложи на
Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да бъде удължен
трудовия договор на проф. д. н. Елка Янакиева с една година, поради навършване на
пенсионна възраст, считано от 25 януари 2020 година.
Приложение: Годишен норматив учебна натовареност за 2019-2020 година (вече
утвърден на Факултетен съвет).
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
3.1. Факултетният съвет избира комисия за таен избор в състав:
Председател: доц. д-р Красимира Марулевска
Членове:
доц. д-р Пелагия Терзийска
Иван Лесов – студент
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3.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика възлага четене на лекции на
нехабилитирани преподаватели, както следва:
1) Ас. д-р Янко Руменов
- Административни основи на училищното физическо образование – с хорариум 30 ч.
лекции със специалност „Физическо възпитание и спорт“, ОКС – бакалавър.
Гласували: 24. Да – 21. Против – 2. Въздържали се – 1
2) Гл. ас. д-р Илия Канелов
- Теория и методика на спортната тренировка – с хорариум 45 часа лекции със
специалност „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“ ( на два
семестъра), ОКС – магистър.
Гласували: 24. Да – 21. Против – 2. Въздържали се – 1
3) Гл. ас. д-р Милена Левунлиева
- Английски език за информатици – с хорариум 8 часа лекции (с редукция съобразно
броя студенти) със специалност „Информационни технологии при обучение в начална
училищна възраст“, ОКС – магистър.
Гласували: 24. Да – 23. Против – няма. Въздържали се – 1
4) Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка
- Основи на мениджмънта – с хорариум 8 часа лекции със специалност „Образователен
мениджмънт“ (дистанционна форма на обучение), ОКС – магистър.
Гласували: 24. Да – 21. Против – 2. Въздържали се – 1
5) Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
- Управление на човешките ресурси в образованието – с хорариум 8 часа лекции със
специалност „Образователен мениджмънт“ (дистанционна форма на обучение), ОКС –
магистър.
- Икономика на образованието и финансов мениджмънт - с хорариум 8 часа лекции със
специалност „Образователен мениджмънт“ (дистанционна форма на обучение), ОКС –
магистър
3.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на
годишната натовареност на преподавателите от катедра „Теория и методика на
физическото възпитание“ за учебна 2019/2020 година в ОКС „Магистър“, както следва:

-

Магистърска програма „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и
ученици“ (два семестъра)
1) Доц. д-р Кремка Петрова Станкова
Първи семестър
Спортна психология – 30 ч. лекции
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-

2) Доц. д-р Валери Цветков
Първи семестър
Футбол (избираема дисциплина) – 60 ч. упражнения

-

3) Гл. ас. д-р Илия Канелов
Първи семестър
Теория и методика на спортната тренировка – 45 ч. лекции

-

4) Гл. ас. д-р Стефан Кинов
Първи семестър
Информационни технологии – 60 ч. практически упражнения

-

5) Хоноруван преподавател доц. д-р Чавдар Коцев
Първи семестър
Диагностика на спортното развитие в училищна възраст – 30 ч. лекции + 30 ч.
практически упражнения
3.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на
годишната натовареност на преподавателите от катедра „Педагогика“ за учебна
2019/2020 година, както следва :
1. За ОКС „Магистър“
Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в
начална училищна възраст“

-

-

1) Доц. д-р Траян Попкочев:
Първи семестър:
Информационни технологии в педагогическите изследвания – 8 часа лекции ( с
редукция съобразно броя приети студенти)
2) Доц. д-р Николай Цанков
Първи семестър:
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална
среда – 8 часа лекции
Платформи и технологии за електронно обучение – 8 часа лекции
3) Доц. д. н. Лидия Цветанова – Чурукова
Първи семестър:
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-

-

-

-

Мултимедийни среди за разработка на дидактически средства – 8 часа лекции ( с
редукция съобразно броя приети студенти)
4) Гл. ас. д-р Милена Левунлиева
Първи семестър:
Английски език за информатици – 8 часа лекции + 4 часа практически упражнения ( с
редукция съобразно броя приети студенти)
5) Ас. д-р Радослава Топалска
Първи семестър:
Информационни технологии в педагогическите изследвания – 4 часа практически
упражнения ( с редукция съобразно броя приети студенти)
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална
среда – 4 часа практически упражнения( с редукция съобразно броя приети студенти)
Платформи и технологии за електронно обучение – 4 часа практически упражнения
Мултимедийни среди за разработка на дидактически средства – 4 часа практически
упражнения( с редукция съобразно броя приети студенти)
6. Хоноруван ас. д-р Мая Джабирова – Касева
Първи семестър:
Компютърни игри и обучение – 8 часа практически упражнения
МП „ Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“

1)Доц. д. н. Лидия Цветанова – Чурукова
- Методи за модифициране на детското поведение – 15 часа лекции
2)Доц. д-р Пелагия Терзийска:
Първи семестър:
- Включващо образование на деца със специални образователни потребности - 15 часа
лекции
3)Х. ас. Славчо Бобошевски
Първи семестър
- Включващо образование на деца със специални образователни потребности – 8 часа
семинарни упражнения
МП „Специална педагогика“
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-

-

-

-

-

1) Доц. Д-р Николай Цанков
Първи семестър:
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална
среда – 15 часа лекции + 8 часа упражнения
МП „Образователен мениджмънт“ (дистанционно обучение)
1) Проф. д-р Невена Филипова
Първи семестър
Училищно законодателство, администрация и документиране - 8 часа лекции
2) Проф. д-р Янка Тоцева
Първи семестър
Образователен мениджмънт - 8 часа лекции + 4 часа семинарни упражнения
Втори семестър
Образователен маркетинг и връзки с обществеността – 8 часа лекции
Мениджмънт на класа – 8 часа лекции
Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието – 8 часа лекции + 4 часа
семинарни упражнения
Европейски образователни политики и структури – 8 часа лекции + 4 часа
практически упражнения
Неправителствени организации и частни институции в образованието – 8 часа
практически упражнения
3)Гл. ас. Юлияна Ковачка
Първи семестър
Основи на мениджмънта - 8 часа лекции + 4 часа семинарни упражнения
4) Гл. ас. д-р Марияна Шехова - Канелова
Първи семестър
Училищно законодателство, администрация и документиране - 4 часа практически
упражнения
Управление на човешките ресурси в образованието – 8 часа лекции + 4 часа
практически упражнения
Практикум Комуникативни умения и работа в екип - 8 часа практически упражнения
Втори семестър
Мениджмънт на класа – 4 часа семинарни упражнения
Образователен маркетинг и връзки с обществеността – 84 часа практически
упражнения
Икономика на образованието и финансов мениджмънт – 8 часа лекции + 4 часа
семинарни упражнения + 4 часа практически упражнения
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-

-

2. За ОКС „Бакалавър“
Специалности ПОГИ, ПОМИ, ПОХФ на ПМФ
1) Доц. д-р Пелагия Терзийска:
Втори семестър:
Обучение и развитие на ученици със специални образователни потребности – 30 часа
лекции
2)Хоноруван асистент Славчо Бобошевски
Втори семестър:
Обучение и развитие на ученици със специални образователни потребности – 15 часа
семинарни упражнения
Специалност „Спорт“
1) Доц. д-р Снежана Попова
Към годишната натовареност със специалност „Спорт“ се допълват 15 часа лекции и 2
групи по 30 часа упражнения.

3.5. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема Допълнение № 1
към разпределението на годишната учебна натовареност на преподавателите от катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ за учебната 2019/2020 година с аудиторна
натовареност от ОКС – магистър, както следва:
1) Проф. д. н. Елка Янакиева – 30 ч. приравнени в упражнения
2) Доц. д-р Янка Стоименова – 110 ч. приравнени в упражнения
3) Доц. д-р Мариана Балабанова – 152 ч. приравнени в упражнения
4) Доц. д-р Красимира Марулевска – 45 ч. приравнени в упражнения
5) Гост-преподавател доц. д-р Нино Михайлов – 16 ч. приравнени в упражнения
6) Доц. д-р Анастасия Пашова – 30 ч. приравнени в упражнения
7) Гл. ас. д-р Славейка Златева – 117 ч. приравнени в упражнения
8) Доц. д-р Веска Вардарева – 82 ч. приравнени в упражнения
9) Доц. д-р София Дерменджиева– 83 ч. приравнени в упражнения
10) Доц. д-р Ицка Дерижан – 24 ч. приравнени в упражнения
11) Ас. д-р Цветомира Иванова – 15 ч. приравнени в упражнения
Приложение: Допълнение № 1
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3.6. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема индивидуален план
за обучение на Елена Григорова Димитрова - докторант на 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 „Среда за формиране на компетентност за решаване на
проблеми (начален етап на основната образователна степен), с научен ръководител доц.
д-р Николай Цанков.
3.7. Факултетният съвет на Факултет по педагогика връща в катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ годишен отчет на Полина Таскова,
поради липса на доказателствен материал.
3.8. Факултетният съвет на Факултет по педагогика връща в катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ годишен отчет на Мария Георгиева,
поради липса на доказателствен материал.
3.9. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема годишен отчет за
втората година на подготовка (03.07.2018 г.- 03.07. 2019 г.) на Иванела
Светлозарова Венкова – докторант в задочна форма на обучение по докторска
програма Методика на обучението в началните класове (Методика на обучението по
математика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически науки.
3.10. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема годишен отчет за
първата година на подготовка (10.04.2018 г. – 09.04.2019 г.) на Шломит Коен –
докторант на самостоятелна подготовка на английски език по докторска програма
Управление на образованието, професионално направление 1.1. Теория и управление на
образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки.
3.11. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема годишен отчет за
втората година на подготовка (20.06.2018 г. – 19.06.2019 г.) на Ева Димитрова Жечева
– докторант на самостоятелна подготовка на английски език по докторска програма Теория
на възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на
висше образование 1. Педагогически науки.
3.12. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща план-сметка на
Мария Георгиева за следващ съвет, поради неприет годишен отчет.
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3.13. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за
учебната 2019/2020 г. за научно-изследователска дейност на Мария Георгиева
Спасова – редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и
дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование
1. Педагогически науки, тема на дисертационния труд „Идеи на Мария Монтесори за
самообразованието в съвременната италианска педагогика“ с научен ръководител доц.
д-р Траян Попкочев.
3.14. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема темата на
дисертационен труд на Рая Стефанова Димитрова - редовен докторант по докторска
програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), професионално
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, научен
ръководител доц. д-р Николай Цанков, да бъде променена от „Конституиране на химерната
група като девиантна училищна субкултура и социална идентичност“ на „Конституиране
на химерната група като девиантна субкултура с криминогенен потенциал“.
3.15. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема темата на
дисертационен труд на Ива Христова Нанкова - редовен докторант по докторска
програма Управление на образованието, професионално направление 1.1. Теория и
управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки,
научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев, да бъде променена от „Дименсии на
кариерното развитие на учителите и организационното развитие на училището“ на
„Дименсии кариерно развитие на учителите-организационна култура“
3.16. На основата на решение 3.15. Факултетният съвет на Факултета по
педагогика приема темата на дисертационен труд на Ива Христова Нанкова редовен докторант по докторска програма Управление на образованието,
професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на
висше образование 1. Педагогически науки, научен ръководител доц. д-р Траян
Попкочев, да бъде променена от „Дименсии на кариерното развитие на учителите и
организационното развитие на училището“ на „Дименсии кариерно развитие на
учителите-организационна култура“
Факултетният съвет реши :
Дава препоръка темата на дисертационен труд на Ива Христова Нанкова
„Дименсии кариерно развитие на учителите-организационна култура“ да се
прецезира.
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3.17. 1) Предложението за трансформиране на специалност „Педагогика и
образователен мениджмънт“ да се върне за преразглеждане в катедра „Педагогика“.
2) На следващ Факултетен съвет ръководителят на катедра „Педагогика“ –
доц. д-р Николай Цанков се задължава да присъства при обсъждането.
3.18. Във връзка с постъпило заявление от студенти от 4 курс, специалност
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ (редовна и задочна форма на
обучение) за допускане до изпит по „Педагогическа социология“,
Факултетният съвет на Факултета по педагогика реши доц. д-р Траян Попкочев да
определи дата за изпит по „Педагогическа социология“ в периода 02.12.2019г. – 13.12.
2019 година ( поправителната сесия за задочно обучение).
3.19. Във връзка с по-добрата организация на учебния процес с магистри,
Факултетният съвет утвърждава и предлага за одобрение от Заместник-ректора
следното:
Изпитната сесия на всички магистри (редовна и задочна форма на обучение) да бъде по
календарния график за задочно обучение, като декемврийската сесия да бъде редовна
(02.12.-13.12.2019), поправителната да бъде от 10.01 – 20.01.2020 г., за да се избегне
дублирането на очните занятия и изпитната сесия ( с изключение на магистърски програми
Интеркултурно образование, Информационни технологии при обучение в начална
училищна възраст, Физическо възпитание и спорт и Образователен мениджмънт –
редовна и задочна форма на обучение).
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