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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по предложение на катедра
„Педагогика“, приема специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“ да се
трансформира в „ Педагогика за целодневна организация и дигитални технологии“, с
професионална квалификация : педагог, учител в група за целодневна организация
на учебния ден, учител по информационни технологии 1- 4 клас.
Гласували: 24. Да – 11. Против – 4. Въздържали се – 9.
Предложението не се приема.
1.2. На основа на писмо на Министъра на образованието до Министъра на труда и
социалната политика за включване в националния класификатор на длъжностите „учител
целодневна организация на учебния ден“, Факултетният съвет предлага веднага след
включването на същите и с цел удовлетворяване на актуалните потребности на пазара и
желанието на студентите, да се възложи на катедра „Педагогика“ да изготви учебната
документация и предприеме съответните административни действия по създаването на
нов учебен план и уведомяването на НАОА. Факултетният съвет счита, че ще бъдат спазени
всички срокове и ще бъдат защитени интересите на студентите.
1.3. В случай, че настъпят непредвидени обстоятелства, Факултетния съвет реши в
същите срокове да се изработи учебен план за едногодишна допълнителна квалификация за
придобиване на учителска правоспособност „учител по…“.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
2.1. Факултетният съвет избира комисия за таен избор в състав:
Председател: доц. д-р Мариана Балабанова
Членове:
гл. ас. д-р Илия Канелов
Доц. д-р Снежана Попова ( поради напускане на заседанието на доц. д-р Мая
Сотирова)
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-р Васил Жечев с една година, поради навършване на
пенсионна възраст.
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Приложение: Годишен норматив учебна натовареност за 2019-2020 година (вече
утвърден на Факултетен съвет).
2.3. 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 доц. д-р Кремка Петрова Станкова с една година, поради
навършване на пенсионна възраст.
Приложение: Годишен норматив учебна натовареност за 2019-2020 година (вече
утвърден на Факултетен съвет).
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
3.1. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема Общи учебни планове и
квалификационни характеристики за придобиване на образователната и научна степен
„Доктор“ за следните докторски програми:
-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Управление на образованието“, професионално
направление 1.1. Теория и управление на образованието

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
направление 1.2. Педагогика

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Начална училищна педагогика“, професионално
направление 1.2. Педагогика

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Методика на обучението по словесноизпълнителско и театрално изкуство“, професионално направление
1.3.Педагогика на обучението по …

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Методика на обучението в началните класове“,
професионално направление 1.2.Педагогика

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Педагогически технологии в детската градина“,
професионално направление 1.2.Педагогика

„Предучилищна педагогика“, професионално
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-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „История на педагогиката и българското
образование“, професионално направление 1.2. Педагогика

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
направление 1.2. Педагогика

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
направление 1.2. Педагогика

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Теория на
професионално направление 1.2. Педагогика

-

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка“, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по …

„Специална

„Социална

педагогика“,

професионално

педагогика“,

професионално

възпитанието

и

дидактика“,

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
4.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема квалификационна
характеристика на специалност „Начална училищна педагогика“, ОКС – бакалавър,
актуализирана в съответствие с препоръките на Постоянната комисия по педагогически
науки и социални дейности към НАОА и я предлага за утвърждаване от Академичен съвет.
4.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Информационен пакет
на специалност „Начална училищна педагогика“, ОКС – бакалавър, актуализиран по
препоръка на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към
НАОА, за публикуване на сайта на Югозападен университет „Неофит Рилски“.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
5.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема учебен план за редовна
форма на обучение (8 семестъра) и квалификационна характеристика на специалност
„Физическо възпитание и спорт“(2017 г.), преведени на английски език и ги предлага на
Академичния съвет за утвърждаване.
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5.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема учебен план за редовна и
задочна форма на обучение (2 семестъра) и квалификационна характеристика на
магистърска програма „Интеркултурно образование“, преведени на английски език и ги
предлага на Академичния съвет за утвърждаване.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
6.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема финален отчет и
рецензия от доц. д-р Елена Каращранова за проект (Проект № RPY – B 1 / 19 ) по
Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването
на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши
училища научна или художественотворческа дейност с тема „Диагностика на дигитални
умения на учители и студенти в контекста на компютърното моделиране“ и ръководител ас.
д-р Радослава Топалска.
6.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема финален отчет и
рецензия от доц. д-р Даниела Лекина за проект (Проект № RP – B 5 / 19) по Наредбата
за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на
средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши
училища научна или художественотворческа дейност с тема „Физическото възпитание и
спорта като фактори за личностно формиране и физическото усъвършенстване на
подрастващите“ и ръководител доц. д-р Даниела Томова.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДОКТОРАНТИ
7.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема за готов и допуска до
публична защита дисертационния труд на тема:
„Усъвършенстване на учебната среда за ученици с умствена изостаналост –
психологически и педагогически аспекти“ с автор докторант Елени Евангелос Парасху
– редовен докторант по докторска програма Специална педагогика, на английски език,
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки, научен ръководител доц. д.н. Милен Замфиров.
7.1.2. Утвърждава състава на научното жури по реда на чл. 55 от Вътрешните правила за
развитие на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“, както
следва:
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1. проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
2. доц. д-р Даниела Спасова Боцева – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
3. доц. д. н. Милен Замфиров Замфиров – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“,
гр. София
4. доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“, гр.
София
5. проф. д-р Веска Митева Шошева – външен член, Тракийски университет, гр. Стара
Загора
Резервни членове:
1. доц. д-р Катя Иванова Дионисиева – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
2. проф. д-р Снежана Христова Николова – външен член, Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски, гр. Шумен
7.1.3. Приема публичната защита на дисертацията да се състои на 10.01.2020 година 13:00 часа, зала 1412.
7.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема за готов и допуска до
публична защита дисертационния труд на тема:
“Обучение по информационни технологии за ученици с умствена изостаналост в
прогимназиална училищна степен“ с автор докторант Александрос Петрос Хадзоглу –
редовен докторант по докторска програма Специална педагогика, на английски език,
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки, научен ръководител доц. д.н. Милен Замфиров.
7.2.1. Утвърждава състава на научното жури по реда на чл. 55 от Вътрешните правила за
развитие на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“, както
следва:
1. проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
2. доц. д-р Николай Сашков Цанков – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
3. проф. д-р Катерина Каролова Караджова – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“,
гр. София
4. доц. д. н. Милен Замфиров Замфиров – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“,
гр. София
5. доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“, гр.
София
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Резервни членове:
1. доц. д-р Даниела Спасова Боцева – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
2. проф. д-р Веска Митева Шошева – външен член, Тракийски университет, гр. Стара
Загора
7.2.3. Приема публичната защита на дисертацията да се състои на 17.01.2020 година 13:00 часа, зала 1412.
7.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Хилда Хасан Нарч да
бъде зачислена като докторант на самостоятелна 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
на дисертационния труд "Ролята на стратегическото лидерство при структурното
управление на риска в държавните училища в Ливан" с научен ръководител проф. д-р
Янка Тоцева.
7.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема 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. Педагогически науки
да прекъсне обучението си за срок от 1 (една) година, считано от 01.11.2019 г.
Приложение : Заявление от докторанта
7.5. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема годишен отчет за втората
година на подготовка (03.07.2018 г.- 03.07.2019 г.) на Виктория Атанасова Велева –
докторант в задочна форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и
дидактика (Предучилищна педагогика), професионално направление 1.2. Педагогика,
област на висше образование 1. Педагогически науки.
7.6. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема годишен отчет за втората
година на подготовка (03.07.2018 г.- 03.07.2019 г.) на Мария Андонова Георгиева –
докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Педагогически технологии
в детската градина (Педагогически технологии за опознаване на околната действителност),
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки.
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7.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за учебната
2019/2020 г. за научно-изследователска дейност на Мария Андонова Георгиева –
докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Педагогически технологии
в детската градина (Педагогически технологии за опознаване на околната действителност),
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки.
7.8. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за третата
година на подготовка (02.11.2018 г. – 02.11.2019 г.) на Фани Димитриос Коробилия –
докторант в редовна форма на обучение на английски език по докторска програма
Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически науки.
7.9. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за
първата година на подготовка (11.06.2018 г. – 11.06.2019 г.) на Рут Розенщром –
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.
7.10. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за
втората година на подготовка (03.07.2018 г.- 03.07.2019 г.) на Полина Георгиева Таскова
– докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Методика на обучението
в началните класове (Методика на обучението по български език и литература),
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки.
Еднократна промяна в учебен план
7.12 Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде извършена
еднократна промяна за обучението на студенти от МП „Физическо възпитание и спорт“,
първи курс - учебна дисциплина „Управление на физическото възпитание и спорта“ от
първия семестър, като същата се смени с учебна дисциплина „Извънкласна дейност по
физическо възпитание и спорт“ от втори семестър, поради липса на преподаватели.
Гласували: 17. Да – 17. Против – няма. Въздържали се – няма
Натовареност
7.13. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъдат възложени на
х.ас. Тодор Лулейски воденето на практически упражнения на още една група от 45 часа по
задължителната дисциплина „Методика на обучението по футбол“ на специалност
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„Физическо възпитание и спорт“, трети семестър, поради голяма натовареност на титуляра
доц. д-р Валери Цветков.
7.14. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъдат възложени на
ас. д-р Янко Руменов воденето на семинарни упражнения – 2 групи по 15 часа по
задължителната дисциплина „Извънкласна дейност по физическо възпитание и спорт“ на
специалност „Физическо възпитание и спорт“, трети семестър, ОКС „Бакалавър“ , поради
прекъсване на обучението на докторант Николай Първанов.
7.15. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на
годишната натовареност на гл. ас. д-р Милена Левунлиева за учебната 2019/2020 година,
както следва:
МП „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“ (два семестъра)
Първи семестър
- Английски език I част – 60 ч. практически упражнения
Втори семестър
- Английски език II част – 30 ч. практически упражнения
СЪОБЩЕНИЯ
Доц. д-р Янка Стоименова предложи да се вземе решение за закупуване на
образователен софтуер за обучението на студентите от специалностите във Факултета по
педагогика, както следва:


Jumpido - Благодарение на Jumpido деца с различни познания по математика
могат да се насладят на учение чрез игра! Най-добрият начин за учене на математика
е, когато децата непрекъснато експериментират и откриват нови неща! Използвайки
устройството за засичане на движения - Кинект, учениците трябва да използват
телата си, за да решат задачите. Има и безброй увлекателни приключения! А ролята
на учителя е да прецени какви да бъдат те.
 Цената на един лиценз е 299 лв. с включен ДДС за срок от една година
 mozaBook -Образователен презентационен софтуер за интерактивна дъска.
Софтуерът mozaBook отваря mozaBook електронни учебници, които, освен
съдържанието на печатните версии, съдържат допълнително интерактивно
съдържание, тематични инструменти и игри за превръщане на обучението вкъщи поинтересно и прави материалът по-разбираем. Вградени опции за презентации и
илюстрации допълнително подпомагат работата на учителя в класната стая.
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 mozaBook CLASSROOM - Използва се от повече учители с отделни потребителски
акаунти на една интерактивна дъска. Може да се използва и вкъщи за подготовка на
уроците. Интерактивно съдържание (3D анимации, образователни видеоклипове) за
всички предмети и възрасти. - 198.00 EUR
 Енвижън е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и
стремяща се към разрешаването на двата основни проблема в началното
образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за
оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата.
 Абонамент от 200 лв. на клас за пълния пакет за една календарна година. Пакетът
включва всички модули, поддръжка, обновявания, готови уроци за 1-4 клас.
 СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ –
NETSUPPORT - Софтуерният пакет NetSupport School съчетава инструменти за
наблюдение,иновативна тестова система с възможности за персонализация,контрол
над достъпа до интернет и приложения, автоматизирани учебни планове,контрол на
съобщенията в реално време,мониторинг на съдържанието, работният плот и
гласовите съобщения. Закупуването на софтуера става постредством изготвянето на
индивидуална оферта.
 Цената на софтуера се определя от броя на работните места/клиенти/ в класната стая
и операционната система, под която ще работи NetSupport /NSS/. След закупуването
му всеки клиент получава поименен лиценз,който включва: Сериен номер на
продукта; Брой места; Име на клиента; Оторизационен ключ.
За предложението на доц. д-р Янка Стоименова:
Гласували: 17. Да – 17. Против – няма. Въздържали се – няма
Предложението се приема и се предлага на Ректора да утвърди решението на
Факултетния съвет на Факултет по педагогика.
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