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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на годишна
натовареност на преподавателите от катедра „Педагогика“ за учебната 2019/2020 година,
както следва:
ОКС „Магистър“
1) Проф. д-р Пелагия Терзийска
- „Приобщаващо образование“- 15 часа лекции със студенти от магистърска програма
Физическо възпитание и спорт, 2-ри курс, 4-ти семестър, блоково, с други студенти,
изучаващи дисциплината.
2) Доц. д-р Мая Сотирова
- „Мултикултурно консултиране“– 15 часа лекции със студенти от магистърска програма
Начална училищна педагогика (на 4 семестъра), 1-ви курс, 2-ри семестър;
- „Езиково обучение на деца със специални образователни потребности“– 15 часа лекции и
8 часа семинарни упражнения със студенти от магистърска програма Специална
педагогика (на 2 семестъра), 1-ви курс, 2-ри семестър.
3) Доц. д-р Катя Дионисиева
- „Невербална комуникация“(избираема дисциплина) – 10 часа лекции със студенти,
редовна форма на обучение от магистърска програма „Специална педагогика“ на английски
език , 1-ви курс, 1-ви семестър;
- „Педагогика на лица със слухови нарушения“(задължителна дисциплина)– 10 часа лекции
със студенти, редовна форма на обучение от магистърска програма „Специална педагогика“
на английски език, 1-ви курс, 2-ри семестър;
- „Обучение на деца с множество увреждания“ (избираема дисциплина)– 10 часа лекции
със студенти, редовна форма на обучение от магистърска програма „Специална педагогика“
на английски език, 1-ви курс, 2-ри семестър.
ОКС „Бакалавър“
1) Проф. д-р Пелагия Терзийска
- „Приобщаващо образование“ – 15 часа лекции (Филологически факултет, специалност
„Българска филология“, задочна форма на обучение);
- „Приобщаващо образование“ – 15 часа лекции (Филологически факултет, сборна група
от всички специалности, редовна форма на обучение).
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2) Доц. д-р Даниела Боцева
- „Комуникативни нарушения при емоционални и поведенчески нарушения и психични
заболявания“ – 45 ч. лекции със студенти от специалност Логопедия, редовна форма на
обучение, 3–ти курс, 6-ти семестър.
3) Ас. д-р Вяра Цветанова
- „Социално развитие на детето“ – 15 часа семинарни упражнения със студенти от
специалност Педагогика и образователен мениджмънт, редовна форма на обучение, 2-ри
курс, 4-ти семестър.
4) Х. ас. Полина Таскова
От годишната натовареност на доц. д-р Мая Сотирова 15 часа практически упражнения
по дисциплината „Методика на обучението по български език на деца със СОП“ със
студенти от специалност Специална педагогика, редовна форма на обучение, 3-ти курс, 6ти семестър да бъдат възложени като докторантска педагогическа дейност на докторант
Полина Таскова.
1.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Допълнение № 2 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 „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.
Приложение : Допълнение № 2
1.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на
годишната натовареност на преподавателите от катедра „Теория и методика на физическото
възпитание“ за учебната 2019/2020 година, както следва:
ОКС „БАКАЛАВЪР“
1) Гл. ас. д-р Невяна Докова
- „Спортна метрология“ – 30 часа лекции и 2x 30 часа практически упражнения със
студентите от специалност Физическо възпитание и спорт, 3-ти курс, 6-ти семестър
2)Ас. Мария Каменичка
- „Английски език“ – 2 x 60 часа практически упражнения със студентите от специалност
Физическо възпитание и спорт, 1-ви курс, 2-ри семестър
ОКС „МАГИСТЪР“
1) Гл. ас. д-р Невяна Докова
- „Педагогически теории и технологии за овладяване на физическата култура в
предучилищните заведения“ – 15 часа лекции и 8 часа практически упражнения със
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студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, 2-ри курс, 3-ти
семестър;
- „Спортна анимация за деца“ – 30 часа лекции със специалност Спортна анимация (2
години), 2-ри курс, 4-ти семестър;
- „Информационни технологии, метрология и спортна статистика“ - 7 часа лекции със
специалност Спортна анимация (2 години), 2-ри курс, 4-ти семестър.
2) Гл. ас. д-р Стефан Кинов
- „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална
среда“ – 15 часа лекции и 15 часа практически упражнения със студентите от
специалност Физическо възпитание и спорт“, 2-ри курс, 4-ти семестър;
- Информационни технологии, метрология и спортна статистика“ - 8 часа лекции със
студентите от специалност Спортна анимация (2 години), 2-ри курс, 4-ти семестър.
3) Гл. ас. д-р Илия Канелов
- „Спортната анимация за възрастни“ – 15 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения
със студентите от специалност Спортна анимация (2 години), 2-ри курс, 3-ти семестър
1.4. Факултетният съвет избира комисия за таен избор, във връзка с възлагане на
лекции на нехабилитирани преподаватели, както следва:
Председател: Проф. д. н. Елка Янакиева
Членове:
Ас. д-р Валентина Чилева
Иван Лесов - студент
1.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика възлага лекционни курсове на
следните преподаватели:
1) Гл. ас. д-р Славейка Златева по дисциплините:
- „Педагогически теории и технологии за игрово взаимодействие“ - 15 часа лекции със
студентите от магистърска програма Предучилищна педагогика, 1-ви курс, 2-ри семестър;
- „Мениджмънт на детските заведения“ - 15 часа лекции със студентите от магистърска
програма Предучилищна педагогика, 1-ви курс, 3-ти семестър.
2) Гл. ас. д-р Невяна Докова по дисциплините:
- „Спортна метрология“ – 30 часа лекции със студентите от бакалавърска програма
Физическо възпитание и спорт, 3-ти курс, 6-ти семестър;
- „Педагогически теории и технологии за овладяване на физическата култура в
предучилищните заведения“ – 15 часа лекции със студентите от магистърска програма
Предучилищна и начална училищна педагогика, 2-ри курс, 3-ти семестър;
- „Спортна анимация за деца“ – 30 часа лекции със студентите от магистърска програма
Спортна анимация (2 години), 2-ри курс, 4-ти семестър;
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- „Информационни технологии, метрология и спортна статистика“ - 7 часа лекции със
студентите от магистърска програма Спортна анимация (2 години), 2-ри курс, 4-ти
семестър.
3) Гл. ас. д-р Стефан Кинов по дисциплините:
- „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална
среда“ – 15 часа лекции със студентите от магистърска програма Физическо възпитание и
спорт“, 2-ри курс, 4-ти семестър;
- Информационни технологии, метрология и спортна статистика“ - 8 часа лекции със
студентите от магистърска програма Спортна анимация (2 години), 2-ри курс, 4-ти
семестър.
4) Гл. ас. д-р Илия Канелов
- „Спортната анимация за възрастни“ – 15 часа лекции със студентите от магистърска
програма Спортна анимация (2 години), 2-ри курс, 3-ти семестър.
1.6. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира като преподавател (на
хонорар) докторант Красимира Стоилова Спасова – Анастасова – за водене на 1 група
по 15 часа семинарни упражнения по дисциплината „Педагогика“ в първи курс, 2-ри
семестър със студентите от специалност „Изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“,
редовна форма на обучение.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
2.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата
година на подготовка (12.12.2018 г.-11.12.2019 г.) на Красимира Димитрова Николова докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Методика на обучението в
началните класове (Методика на обучението по родинознание и природознание),
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки; тема на дисертационен труд „Развитие на социални умения чрез
обучението по учебния предмет „Човекът и обществото“ в трети клас“ с научен
ръководител доц. д-р Снежана Попова.
2.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за научноизследователска дейност за 2020 година на Красимира Димитрова Николова докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Методика на обучението в
началните класове (Методика на обучението по родинознание и природознание),
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки.
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2.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата
година на подготовка (16.01.2019 г. -15.01.2020 г.) на Мария Георгиева Спасова докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и
дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки; тема на дисертационен труд „Идеи на Мария Монтесори за
самообразованието в съвременната италианска педагогика“ с научен ръководител доц.
д-р Траян Попкочев.
2.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата
година на подготовка (16.01.2019 г. -15.01.2020 г.) 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. Педагогически науки; тема на
дисертационен труд „Професионално ориентиране и професионална подготовка на
ученици с умствена изостаналост“ с научен ръководител проф. д-р Пелагия Терзийска.
2.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за третата
година на подготовка (08.01.2019 г. -08.01.2020 г.) на Веселин Веселинов Пинелов 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; тема
на дисертационен труд „Оптимизиране на учебния процес по физическо възпитание в
начален етап чрез прилагане на иновационна методика за развиване на двигателни
качества“ с научен ръководител доц. д-р Даниела Томова.
2.6. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде удължен срокът
на докторантурата с 1(една) година, считано от 09 януари 2020 година на Веселин
Веселинов Пинелов - 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; тема на дисертационен труд „Оптимизиране на учебния процес по
физическо възпитание в начален етап чрез прилагане на иновационна методика за
развиване на двигателни качества“ с научен ръководител доц. д-р Даниела Томова.
Приложение: Заявление от докторанта
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема отчет по програма
Еразъм + за входяща и изходяща преподавателска, студентска и докторантска мобилност
за периода 2018/2019 година и 2019/2020 година и списък на сключените договори с висши
училища по програма Еразъм + , изготвен от доц. д-р Юлиана Ковачка – отговорник по
програма Еразъм + .
Приложение: Отчет
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
4.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема стратегия за привличане
на чуждестранни студенти в рамките на мобилност по програма Еразъм + и други
международни програми / двустранни договори.
Приложение: Стратегия
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
5.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Отчетен доклад от
комисията по атестиране във Факултет по педагогика за мандат 2018-2020 година.
Приложение: Отчет
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Във връзка с Протокол № 14 / 28.10.2019 г. от заседание на Научно-методическия съвет
към университетската система за осигуряване и оценяване на качеството на образованието
относно избор на редакционен колектив от 7 хабилитирани преподаватели от факултета на
Разширен декански съвет бяха определени квоти от катедрите, както следва: катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 3-ма, катедра „Педагогика“ – 2-ма и
катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ – 2-ма.
…
6.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира РЕДАКЦИОНЕН
КОЛЕКТИВ за Факултета по педагогика, както следва:
1. Проф. д. н. Елка Янакиева
2. Доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова
3. Доц. д-р Янка Стоименова
4. Проф. д-р Пелагия Терзийска
5. Доц. д-р Юлиана Ковачка
6. Доц. д-р Даниела Томова
7. Доц. д-р Кремка Петрова Станкова

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

Препис-извлечение
Протокол № 2 / 06.02.2020 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
7.1. Във връзка с препоръка на Постоянната комисия по педагогически науки и социални
дейности на НАОА, Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира работна
комисия, която да преработи квалификационната характеристика на магистърска
програма „Предучилищна и начална училищна педагогика ( със срок на обучение – 2
семестъра) в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания за
придобиване на квалификация „учител“, в състав:
Председател : Доц. д-р Янка Стоименова
Членове:
Доц. д-р София Дерменджиева
Доц. д-р Красимира Марулевска
7.2. Във връзка с препоръка на Постоянната комисия по педагогически науки и социални
дейности на НАОА, Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира работни
комисии, които да приведат учебните планове в съответствие с изискванията на Наредбата
за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, както
следва:
Комисия за работа по учебните планове за ОКС „Бакалавър“
Председател: Доц. д-р Янка Стоименова
Членове:
Доц. д-р Красимира Марулевска
Доц. д-р Мариана Балабанова
Доц. д-р Веска Вардарева
Ас. д-р Валентина Чилева
Ас. д-р Ива Стаменова
Ас. д-р Цветомира Иванова
Ас. д-р Василена Спасова
Комисия за работа по учебните планове за ОКС „Магистър“
Председател: Проф. д. н. Елка Янакиева
Членове:
Доц. д-р Янка Стоименова
Проф. д-р Гергана Дянкова
Доц. д-р Мариана Балабанова
Доц. д-р София Дерменджиева
Доц. д-р Веска Вардарева
Доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова
Доц. д-р Блага Джорова

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

Препис-извлечение
Протокол № 2 / 06.02.2020 г.
…
7.4. Във връзка с решение на факултетният съвет от 03.10.2019 г. (Протокол № 12), точка
2.6.
Поради пенсиониране на титулярите на учебни дисциплини, студентите, неположили
съответните изпити, да бъдат изпитани , както следва: …..


За проф. д. н. Добринка Тодорина – да бъдат изпитани от доц. д-р Николай Цанков

Факултетният съвет реши, да бъде отменено решението в частта, тъй като титулярът
на дисциплините проф. д. н. Добринка Тодорина е избрана като гост-преподавател и се
разрешава да изпита студентите от изминали години.

-----

