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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

1.1. ФС приема препис – извлечение от № 3 / 27.02.2019 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

2.1. ФС приема информация от анкетно проучване за административното обслужване    

ОД -01-05-21 със следните решения:  

 Да се поддържа навременното информиране на студентите относно техни права и 

отговорности, включително и за актуални инициативи; 

 Да се утвърждава практиката за срещи на курсовите ръководители със студентите и 

резултати да се докладват на катедрени заседания; 

 Да се проверят протоколите от изпитите за правилно попълване на реквизитите; 

 Да се канят делегираните студенти на отговорни катедрени заседания;  

 Да се спазва приемното време от преподавателите; 

 Да се утвърдят по катедри мерки по изпълнение на препоръките от одита, извършен 

от отдела по качество и докладван на ФС през януари 2019 година. 

Приложение: Резултати от изследване на студентското мнение за 

административното осигуряване учебна 2018/2019 г. 

            Гласували: 22. Да – 21. Против – няма. Въздържали се – 1 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

3.1. ФС утвърждава избора на катедра „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ за ръководител на катедрата  - доц. д-р Янка Стоименова, съгласно чл. 26 

д, ал. 4 от Закона за висше образование.  

                                                                                                                                                                                                                                             

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

4.1. ФС приема информация от катедра „ТМФВ“ за резултатите от оценяването на  

учебни курсове и преподаватели, както следва:  

1. Оценяване на преподаватели 

- Гл. ас. д-р Стефан Кинов – 89,33 точки 

- Проф. д-р Васил Жечев – 61,49 точки 

- Доц. д-р Жасмин Цанкова  - липса на оценка от качеството, което затруднява 

реалистичното оценяване на преподавателя 

2. Учебни курсове  

- Основи на методиката на физическото възпитание – 97,75 точки 

- Методика на обучението по баскетбол – 90,96 точки 

- Подвижни игри – 90,55 точки 

Приложение: Протоколи от оценяването 
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4.2. ФС приема информация от катедра „Педагогика“ за резултатите от оценяването 

на  учебни програми и специалност , както следва: 

1. Специалност – Социална педагогика 

2. Учебни програми:  

- Специалност – Социална педагогика –бакалаври 

- Магистърска програма „Информационни технологии при обучение в начална училищна 

възраст“  

- Магистърска програма „Социална превенция и консултиране“ 

- Магистърска програма „Педагогика за надарени деца“  

Приложение: Доклади от комисиите за оценяването  

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

5.1. ФС приема  да бъде актуализирана годишната натовареност за учебна 2018/2019 г. 

на преподаватели от катедра „Педагогика“, както следва:  

1. Доц. д-р Пелагия Терзийска 

- Приобщаващо образование – МП: НУП ( на 4 семестъра), прием м. февруари 2019 г., 1 

семестър – 8 ч. лекции 

2. Х. ас. Славчо Бобошевска 

- Приобщаващо образование – МП: НУП ( на 4 семестъра), прием м. февруари 2019 г., 1 

семестър – 8 ч. сем. упр.  

 

5.2. ФС приема Допълнение № 3 към  годишната учебна натовареност на 

преподавателите от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ за учебна 

2018/2019 г. с аудиторна заетост със студентите от ОКС-бакалавър и ОКС-магистър (прием 

м. февруари 2019 г.), както следва:  

- проф. д. н. Елка Янакиева -32 ч. 

- доц. д-р Янка Стоименова – 16 ч.  

- доц. д-р Мариана Балабанова – 138 ч. 

- доц. д-р Веска Вардарева- 54 ч. 

- доц. д-р Красимира Марулевска –24 ч.  

- доц. д-р Гергана Дянкова – 27 ч.  

- доц. д-р Нино Михайлов – 16 ч.  

- гл. ас. д-р Славейка Златева – 32 ч.  

- доц. д-р Анастасия Пашова – 54 ч.  
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- доц. д-р София Дерменджиева – 43 ч. 

- доц. д-р Ицка Дерижан- 45 ч.   

- ас. д-р Цветомира Иванова – 8 ч.  

Приложение: Допълнение № 3 към годишната учебна натовареност на преподавателите 

от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ с аудиторна заетост от 

ОКС –бакалавър и ОКС -магистър за учебната 2018/2019 г.  

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

6.1. ФС приема годишен отчет за периода 23.10.2018 г. -13.03.2019 г. на Янка Величкова 

Рангелова-Мирон - докторант в задочна форма на обучение по докторска програма Теория 

на възпитанието и дидактика, ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Структурни характеристики на 

междукултурната комуникативна компетентност в началните класове (в контекста на 

ранното чуждоезиково обучение)“ с научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев. 

  

6.2. ФС приема да бъде отчислена с право на защита Янка Величкова Рангелова-Мирон 

- докторант в задочна форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и 

дидактика, ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки с тема 

на дисертационния труд „Структурни характеристики на междукултурната 

комуникативна компетентност в началните класове (в контекста на ранното 

чуждоезиково обучение)“ с научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев.  

 

6.3. ФС приема да бъде зачислен  Александър Георгиев Марков  като докторант на 

самостоятелна подготовка по докторска програма Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на 

висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Особености 

на селекцията в многогодишната подготовка в спортната гимнастика при 7-9 

годишни момчета“ с научен ръководител доц. д-р Ирина Нешева от НСА „Васил Левски“-

София.  

 

6.4. ФС приема да бъде зачислен  Николай Георгиев Хаджиев  като докторант на 

самостоятелна подготовка по докторска програма Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на 

висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд 

„Психологически профил и мотивация на баскетболиста“ с научен ръководител доц.    

д-р Жасмин Цанкова.  
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

7.1. ФС приема информация от катедра „Педагогика“ за проведените срещи на 

курсовите отговорници със студентите от Факултета по педагогика, както следва:  

1.  Социална педагогика – 3 курс, бакалаври – курсов отговорник ас. Елена Кондева 

2. Специална педагогика – 1 курс, бакалаври – курсов отговорник гл. ас. д-р Милена 

Левунлиева 

 

7.2. ФС приема гл. ас. д-р Илия Канелов да изпита студенти от минали години от 

специалност „Физическо възпитание и спорт“ по дисциплината „Разработване и управление 

на проекти“ вместо проф. д. н. Магдалена Глушкова.  

 

 


