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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете 

на Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за 

утвърждаване документация по утвърдените от НАОА критерии за откриване и 

осъществяване на процедура за програмна акредитация на докторска програма Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. 

Педагогически науки.  

 

1.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете 

на Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за 

утвърждаване документация по утвърдените от НАОА критерии за откриване и 

осъществяване на процедура за програмна акредитация на докторска програма Методика 

на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. 

Педагогически науки.  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

2.1. На основание Протокол № 2 / 10.02.2020 г. на Университетската комисия по 

необходимост в Югозападен университет „Неофит Рилски“, определена със Заповед на 

Ректора № 256 от 04.02.2020 г., Факултетния съвет на Факултета по педагогика приема 

и предлага на Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да се 

обявят конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: 

 

- „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ по професионално направление 1.2. Педагогика / Методика 

на обучението по математика в началните класове – един брой;  

 

-  „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ по професионално направление 1.2. Педагогика / Методика 

на обучението по родинознание и природознание в началните класове – един брой;  

  

- „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ по професионално направление 1.2. Педагогика / Методика 

на обучението по български език и литература в началните класове – един брой;  

 

- „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ по професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … / Теория и методика на физическото възпитание – един брой;  
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- „ДОЦЕНТ“ по професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието – един брой;  

 

-  „ДОЦЕНТ“  по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … /  

Теория и методика на физическото възпитание – един брой;  

 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

 

3.1. На основание чл. 57 от Закона за висшето образование и чл. 8 от Правилника за 

атестиране на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира състава на комисия по 

атестиране, както следва:  

Председател: доц. д-р Снежана Попова 

Членове:        доц. д-р София Дерменджиева 

                        доц. д-р Юлиана Ковачка 

                        доц. д-р Блага Джорова 

                        гл. ас. д-р Невяна Докова 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

4.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра „Педагогика“, както следва:  

 

ОКС „Бакалавър“ 

1) Ас. Мария Младенова  

- „Английски език“ – 2 групи x 60 часа практически упражнения (120 часа) със 

студентите от специалност Физическо възпитание и спорт, 1-ви курс, 2-ри семестър.  

ОКС „Магистър“ 

1) Доц. д-р Даниела Боцева 

„Групова терапия – теория и практика“ – 30 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения 

със студентите от магистърска програма Клинична психология, 1-ви курс, 1-ви семестър.  

 

Придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ и „учител по 

…“ (едногодишно обучение по план-сметка) 
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1) Проф. д-р Янка Тоцева 

- „Организация и управление на училището“(избираема дисциплина) – 15 часа лекции.  

Гласували: 21. Да – 8. Против – 13. Въздържали се – няма 

Решение:  

Факултетният съвет не приема предложената избираема дисциплина да се води от 

проф.  д-р Янка Тоцева и приема да се върне в катедра „Педагогика“ за избор на друг 

преподавател по тази дисциплина.  

 

2) Проф. д-р Пелагия Терзийска 

- „Приобщаващо образование“ – 15 часа лекции.   

3) Доц. д-р Николай Цанков 

- „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ – 15 часа практически упражнения;  

- „Методика и организация на контролната дейност“(избираема дисциплина) - 15 часа 

лекции. 

4) Ас. д-р Радослава Топалска 

- „Проектно-базирано обучение в съвременното училище“ (факултативна дисциплина) – 8 

часа лекции.  

 

4.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Допълнение № 3 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 № 3                       

 

4.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра „Теория и методика на физическото 

възпитание“, както следва:  

ОКС „Магистър“  

1) Доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

- „Двигателната активност и съвременен начин на живот (избираема дисциплина) – 15 часа 

лекции + 15 часа семинарни упражнения със студентите от магистърска програма 

Физическо възпитание и спорт, 2 –ри курс, 4-ти семестър.  

2) Доц. д-р Валери Цветков 

- „Преддипломна педагогическа практика“ – 90 часа практически упражнения със 

студентите от магистърска програма Физическо възпитание и спорт,  2-ри  курс, 4-ти 

семестър;  
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- „Футзал“(избираема дисциплина) - 15 часа лекции + 15 часа практически упражнения 

със студентите от магистърска програма Физическо възпитание и спорт, 2 –ри курс, 4-ти 

семестър.  

 

4.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира комисия за таен избор в 

състав:  

Председател: Доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова 

Членове:        Доц. д-р Анастасия Пашова 

                       Валерия Василева 

 

4.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика възлага на ас. д-р Радослава 

Топалска  8 часа лекции по факултативната дисциплина „Проектно-базирано обучение в 

съвременното училище“ със студенти за придобиване на допълнителна професионална 

квалификация „учител‘ и „учител по …“  

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

5.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за втората 

година на подготовка (08. 01. 2019 г. - 07. 01. 2020 г.) на Илия Стойчев Ласин-Бръчков  - 

докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Методика на обучението по 

словесно-изпълнителско и театрално изкуство, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки; тема 

на дисертационен труд „Развитие на словесно-изпълнителските умения у учениците от 

начална училищна възраст“ с научен ръководител проф. д-р Гергана Дянкова. 

 

- - - - -  

 


