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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 учебен
план по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност „Начална
училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна форма на
обучение, срок на обучение – 4 години, за обучение на студенти от Република Гърция,
актуализиран в съответствие с препоръка на Постоянната комисия по педагогически науки и
социални дейности на НАОА: хоспетирането в учебните планове да се приведе в съответствие с
Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител"
и стажантската практика да се запише с това наименование според същата Наредба (приета с
ПМС № 289/07.11.2016 г., ДВ бр.89/11.11.2016 г.)
Промените включват:
1. В учебния план се въвежда нова колона за обозначаване на хорариума от бр. часове за
хоспетиране;
2. Наименованието „Държавен практически изпит“ се променя на „Държавен практико-приложен
изпит“;
3. Наименованието „Преддипломна педагогическа практика“ се променя на „Стажантска практика“.
1.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете на
Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за утвърждаване учебни
планове и квалификационни характеристики по образователно-квалификационна степен
„Бакалавър“ на специалности в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна форма на
обучение, срок на обучение – 4 години, както следва:
- „Предучилищна педагогика и чужд език“
- „Начална училищна педагогика и чужд език“
- „Предучилищна и начална училищна педагогика“
и специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2.
Педагогика, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 години, актуализирани в
съответствие с препоръка на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности
на НАОА : хоспетирането в учебните планове да се приведе в съответствие с Наредбата за
държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" и
стажантската практика да се запише с това наименование според същата Наредба (приета с
ПМС № 289/07.11.2016 г., ДВ бр.89/11.11.2016 г.)
Промените включват:
1. В учебните планове се въвежда нова колона за обозначаване на хорариума от бр. часове за
хоспетиране;
2. Наименованието „Държавен практически изпит“ се променя на „Държавен практико-приложен
изпит“;
3. Наименованието „Преддипломна педагогическа практика“ се променя на „Стажантска практика“.
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1.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете на
Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за утвърждаване учебни
планове и квалификационни характеристики по образователно-квалификационна степен
„Магистър“ на програми в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна и задочна форма
на обучение, срок на обучение – 4 семестъра, както следва:
- „Начална училищна педагогика“
- „Предучилищна педагогика“
- „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“
и програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в
професионално направление 1.2. Педагогика, редовна и задочна форма на обучение, срок на
обучение – 2 семестъра, актуализирани в съответствие с препоръка на Постоянната комисия по
педагогически науки и социални дейности на НАОА : Хоспетирането в учебните планове да се
приведе в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална
квалификация "Учител" и стажантската практика да се запише с това наименование според същата
Наредба (приета с ПМС № 289/07.11.2016 г., ДВ бр.89/11.11.2016 г.)
Промените включват:
1. В учебните планове се въвежда нова колона, за обозначаване на хорариума от бр. часове за
хоспетиране ;
2. Наименованието „Държавен практически изпит“ се променя на „Държавен практико-приложен
изпит“;
3. Наименованието „Преддипломна педагогическа практика“ се променя на „Стажантска практика“.
1.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете на
Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за утвърждаване учебен
план и квалификационна характеристика по образователно-квалификационна степен
„Магистър“ на програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовна и задочна
форма на обучение, срок на обучение - 2 семестъра, актуализирани в съответствие с препоръка на
Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на НАОА:
в
квалификационната характеристика на магистърска програма ПНУП – 2 сем. на обучение, да се
конкретизират допустимите специалности, които дават професионална квалификация "учител",
съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация
"учител" (приета с ПМС № 289/07.11.2016 г., ДВ бр.89/11.11.2016 г.).
1.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете на
Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за утвърждаване учебни
планове и квалификационни характеристики по образователно-квалификационна степен
„Магистър“ на програми, актуализирани в съответствие с препоръка на Отдела по качество за
обновяване на учебната документация - отделяне на квалификационната характеристика от учебния
план като самостоятелен документ, както следва:
- „Начална училищна педагогика“ (редовна и задочна форма на обучение), срок на обучение
– 2 семестъра;
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„Предучилищна педагогика“ (редовна и задочна форма на обучение), срок на обучение - 2
семестъра;
„Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“ ( редовна и задочна форма
на обучение), срок на обучение – 2 семестъра;
„Интеркултурно образование“ (редовна и задочна форма на обучение), срок на обучение 2 семестъра.

1.6. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете на
Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за утвърждаване учебен
план и квалификационна характеристика по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
на специалност „Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна и
задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 години, актуализирани в съответствие с препоръка
на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на НАОА.
1.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща на катедра „Педагогика“
докладна записка и документация по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на
програма „Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление на
образованието, редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, срок на обучение - 2
семестъра и 4 семестъра за привеждане във вид с отразените промени в BOLD и за обсъждане
и приемане на следващ факултетен съвет.
1.8. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете на
Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за утвърждаване
квалификационни характеристики по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на
програма „Специална педагогика“, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение - 2
семестъра.
1.9. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща на катедра „Педагогика“
докладна записка относно утвърждаване на учебни планове и квалификационни характеристики
по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Социално-педагогическа
превенция и консултиране“ в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна и задочна форма
на обучение, срок на обучение – 2 семестъра и 4 семестъра, поради некоректно представена
докладна записка, за привеждане във вид за обсъждане и приемане от факултетния съвет. Не
е дадено предложение от катедра “Педагогика“ за промяна наименованието на магистърската
програма от „Социална превенция и консултиране“ на „Социално-педагогическа превенция и
консултиране“.
1.10. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща докладна записка от катедра
„Педагогика“ относно еднократната промяна в учебния план на специалност „Педагогика и
образователен мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“ за доработка, съгласно Правилника за
образователните дейности на Югозападен университет „Неофит Рилски“.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
2.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема допълнение към годишната
учебна натовареност на преподавателите от катедра „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ с аудиторна заетост, както следва:
1)От ОКС-магистър „Интеркултурно образование“(обучение на английски език) – прием
февруари 2020 г. 1 курс, 1 семестър.
-Доц. д-р Анастасия Пашова с дисциплините: Философия на интеркултурното
образование (30 лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
Интеркултурно образование и изследвания (30 лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
Ромска култура и идентичност (30 лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
-Доц. д-р Мариана Балабанова с дисциплините: Методология и методи на интеркултурни
изследвания(30 лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
Езиково обучение в мултиетническа среда (30 лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
-Проф. д-р Гергана Дянкова с дисциплините Педагогическо общуване в интеркултурна
среда (30 лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
Образователен театър в мултикултурна среда(30 лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
-Доц. д-р Веска Вардарева „Интерактивни методи и техники за обучение в мултиетническа
среда (30 лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
„Организация на средата за интеркултурно педагогическо взаимодействие (30 лекции и 15
ч. семинарни упражнения);
- Доц. д-р София Дерменджиева „Социализация на деца от различни етноси и религии (30
лекции и 15 ч. семинарни упражнения);
2)Проф. д-р Гергана Дянкова – дисциплина „Теоретико-практически аспекти на словесното
общуване“ 15 ч. лекции и 15 ч. практически упражнения с магистърска програма, Музикално
възпитание и обучение 1 к. 2 семестър, Факултет по изкуства.
3)Магистърска програма Предучилищна педагогика, 1 курс, 1 семестър (прием м. февруари)
- Проф. д. н. Елка Янакиева – Педагогика на ранното детство, 15 ч. лекции (избираема
дисциплина);
- Доц. д-р Мариана Балабанова- Превенция и корекция на агресивното поведение в
предучилищна възраст, 15 ч. лекции, (избираема дисциплина);
4)Магистърска програма Начална училищна педагогика, 1 курс, 1 семестър (прием м.
февруари)
-

-

Проф. д-р Гергана Дянкова – Невербална комуникация 15 ч. лекции (избираема дисциплина)
Доц. д-р Снежана Попова – Медийна педагогика 15 ч. лекции (избираема дисциплина).
5) Магистърска програма „Интеркултурно образование“(обучение на английски език) 1
курс, 2 семестър
Доц. д-р Емилия Божкова - Образование без предразсъдъци (задължителна дисциплина) - 30
л. + 15 семинарни упражнения;
Доц. д-р Петър Воденичаров - Гражданско образование (избираема дисциплина) - 30 л. +
15 семинарни упражнения.
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-

6) Магистърска програма Начална училищна педагогика, 2 курс, 4-ти семестър
Доц. д-р Снежана Попова – Медийна педагогика 15 ч. лекции (факултативна дисциплина).

2.2. Факултетният съвет избира комисия за таен избор в състав:
Председател: доц. д-р Мариана Балабанова
Членове:
доц. д-р Емилия Божкова
Валерия Василева - студент
2.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира проф. д. н. Ваня Георгиева като
гост – преподавател (на хонорар) със следната натовареност:
- 15 часа лекции по избираемата дисциплина „Организация и управление на училището“ със
студентите за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ и „учител по
…“ във втори семестър.
2.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да се допълни натовареността
на доц. д-р Даниела Томова, както следва:
- 15 часа упражнения по „Хоспетиране“ със студентите за придобиване на допълнителна
професионална квалификация „учител“ и „учител по …“ във втори семестър.
2.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализиране на годишната
учебна натовареност на преподавателите от катедра „Педагогика“ за учебната 2019/2020 година,
както следва:
1) Ас. Янка Рангелова- Мирон
- 30 часа семинарни упражнения по дисциплината „Педагогика“ със студентите от специалност
„ПОТП“, първи курс, втори семестър;
- От годишната натовареност на ас. Янка Рангелова-Мирон отпадат 15 часа семинарни
упражнения по дисциплината „Педагогика“ в I курс, II семестър със студентите от специалност
„Изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“, редовна форма на обучение. Същите са
прегласувани през катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на друг преподавател,
а промяната е внесена и утвърдена от Факултетен съвет на 06.02.2020 г. (Протокол № 2).
2) От годишната натовареност на гл. ас. д-р Милена Левунлиева отпадат 30 часа практически
упражнения по дисциплината „Чужд език (английски език)” за I семестър и 30 часа практически
упражнения по дисциплината „Чужд език (английски език)” за II семестър, специалност
„Предучилищна и начална училищна педагогика”, ОКС „Бакалавър”, І-ви курс - студенти,
обучавани по индивидуален план. ;
3) От годишната натовареност на ас. д-р Радослава Топалска отпадат 4 часа практически
упражнения по дисциплината „Информационни технологии в педагогическите изследвания“,
Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“,
като същите се добавят към годишната натовареност на доц. д-р Траян Попкочев. Промяната
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се налага поради допуснат технически пропуск, свързан с редукция на учебната заетост, съобразно
броя приети студенти.
4) От годишната натовареност на доц. д-р Мая Сотирова отпадат 8 часа практически
упражнения по дисциплината „Методика на обучението по БЕЛ в началните класове” (м.
септември 2019), Магистърска програма „Начална училищна педагогика“. Същите са възложени на
друг преподавател.
5) Доц. д-р Катя Дионисиева ( гост-преподавател на хонорар)
- 15 часа лекции по учебната дисциплина „Невербална комуникация при деца със специални
образователни потребности“, със студентите от Магистърска програма Специална педагогика, на
английски език, 1 семестър, редовно обучение, прием от летен семестър на учебната 2019/2020
година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема за готов и допуска до публична
защита дисертационния труд на тема „Социално-педагогическа среда за деинституционализирана
грижа за деца в услугите от резидентен тип (оценка, мониторинг, развитие) с автор Ева
Димитрова Жечева – докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма Теория на
възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически науки, научен ръководител – проф. д-р Маргарита Колева.
3.1.2. Утвърждава състава на научното жури по реда на чл. 55 и чл.56, ал.1 от Вътрешните
правила за развитие на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“, както
следва:
1. ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Проф. д-р Маргарита Христова Колева – Югозападен университет „Неофит Рилски;
- Доц. д-р Николай Сашков Цанков – Югозападен университет „Неофит Рилски;
2. ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Проф. д. н. Клавдия Василева Сапунджиева – Софийски университет „Свети Климент
Охридски“;
- Проф. д-р Веска Митева Шошева – Тракийски университет – Стара Загора
- Доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и
Методий“
3. РЕЗЕРВИ:
- Доц. д-р Юлиана Йорданова Ковачка – Югозападен университет „Неофит Рилски;
- Доц. д-р Емил Костадинов Бузов – външен член, Великотърновски университет „Св. Св.
Кирил и Методий“.
3.1.3. Приема публичната защита на дисертацията да се състои на 19 юни 2020 година – 11:00
часа, зала 1412.
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3.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема провеждането на публична
защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ на
тема „Влияние на мотивацията върху удовлетвореността от заниманията със спорт при
различни групи състезатели“ с автор Ивета Димитрова Мицова да се състои на 29 май 2020 година
от 14:00 часа в зала 1412, вместо на 19 март 2020 година (Заповед № 75 / 17.01.2020 година на
Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“).
3.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за четвъртата
година на подготовка (17.03.2019 г. – 16.03.2020 г.) на Амалия Ярмадуру – 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 дисертационния труд
„Базирани на игра интервенции за деца с разстройства от аутистичния спектър” и научен
ръководител проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова.
3.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата година
на подготовка (18.02.2019 г. – 17.02.2020 г.) на Елияу Леви – докторант на самостоятелна
подготовка по докторска програма „Управление на образованието”; професионално направление
1.1.Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки;
тема на дисертационния труд „Влиянието на управленския стил върху удовлетвореността и
изпълнение на задълженията на персонала в специалните образователни училища в Израел” и
научен ръководител доц. д-р Даниела Боцева и втори научен ръководител/ консултант гл. ас. д-р
Марияна Шехова-Канелова.
3.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата година
на обучение (22.03.2019 г. – 21.03.2020 г.) на Николай Георгиев Хаджиев – докторант на
самостоятелна подготовка 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 „Психологически
профил и мотивация на баскетболиста“ и научен ръководител доц. д-р Жасмин Цанкова.
3.6. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата година
на обучение (22.03.2019 г. – 21.03.2020 г.) на Александър Георгиев Марков – докторант на
самостоятелна подготовка 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 „Особености на
селекцията в многогодишната подготовка в спортната гимнастика при 7 – 9 годишни деца”
и научен ръководител доц. д-р Ирина Нешева.
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3.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за първата година
на обучение (12.12.2018 – 11.12.2019 г.) на Божидар Кирилов Николов – докторант в задочна
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 Въздействие на
музиката върху формиране на спортно-техническите умения на учениците в процеса на
обучение по физическо възпитание и спорт ” и научен ръководител доц. д-р Валери Цветков.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
4.1. Факултетният съвет на Факултет по педагогика приема:
Указание
За организиране на изпитните сесии през летен семестър на учебната 2019/2020 година:
1. Държавната изпитна сесия да се проведе през месец юли 2020 година по утвърдения
календарен график.
2. Извънредната ликвидационна сесия в периода 6-10 юли 2020 година
- На извънредната ликвидационна сесия през месец юли 2020 годна да се явят само студентите от 4
курс по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение
и студентите последен семестър по образователно - квалификационна степен „Магистър“, редовна
и задочна форма на обучение, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна
сесия;
- Всеки преподавател да заяви в учебен отдел дата за изпит за извънредната ликвидационна сесия
(6-10 юли 2020 г);
- Всички студенти, които се явяват на извънредната ликвидационна сесия в периода 6-10 юли, наймалко два дни преди датата на изпита да заверят в учебен отдел изпитните протоколи.
3. Годишната ликвидационна сесия през месец септември 2020 година
- На годишната ликвидационна сесия през месец септември 2020 година да се явят студентите с
условни изпити от минали години с индивидуални протоколи.
4. Приключване на семестъра
- За всички студенти във Факултета по педагогика от летен семестър на учебната 2019/2020 година
да отпадне изискването за заверка на семестъра чрез подпис в студентската книжка.
- Допускането до семестриален изпит да се извършва след изпълнение на определените в учебната
програма по съответната дисциплина задължения, които се осъществяват от дистанция.
5. Възнаграждения на базовите учители
- На базовите учители, включени в Заповедта на Ректора за провеждане на Текуща педагогическа
практика и Преддипломна педагогическа практика, в периода на извънредното положение, да бъдат
изплатени хонорари.
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4.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема:
УКАЗАНИЕ
за провеждане на Държавен практически изпит в детска градина и начално училище в
условията на извънредна епидемична обстановка
Месец юли 2020 година
1. До Държавен практически изпит се допускат само студенти (стажант-учители), които са
положили успешно всички семестриални изпити и са провели успешно предвидения
преддипломен стаж / практика (чл. 47, ал. 5 от Правилник за образователните дейности).
2. Студентът (стажант-учителят) подава заявление в Учебен отдел за допускане до Държавен
практически изпит в детска градина / начално училище, не по-късно от 20 дни от началото на
Държавната изпитна сесия (Правила за организиране на дипломирането).
3. Стажант-учителят се явява на Държавен практически изпит с предварително разработен проект
(план конспект на педагогическа ситуация/урок).
4. В зависимост от предварително обявения график стажант-учителите са разпределени на случаен
принцип за разработване на урок по български език или математика в началните класове, а за
детската градина педагогическата ситуация е по избор на студента.
5. Стажант-учителят защитава пред Държавна изпитна комисия разработения проект (планконспект на урок /педагогическа ситуация), включително и онлайн в зависимост от ситуацията
в страната.
6. Оценките от държавните изпити се определят от комисията в закрито заседание (чл. 47, ал. 10
от Правилник за образователните дейности).
7. Оценките са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане (чл. 47, ал. 11 от
Правилник за образователните дейности).
4.3. Факултетният съвет на Факултет по педагогика, по предложение на катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“, утвърждава следните решения:
1) През учебната 2019-2020 г., Текущата педагогическа практика и Преддипломната
педагогическа практика на студентите от ОКС-бакалавър по специалностите
„Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение; „Предучилищна и начална
училищна педагогика“, задочна обучение; „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно
обучение; „Начална училищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, стартирали преди
обявеното извънредно положение в страната да преминат в друга форма на обучение –
неприсъствена, дистанционна.
2)Материалите от проведените практики на студентите да се съхраняват в
електронната платформа BlackBoard.
3) Да отпадне изискването за заверка на стажантските книжки.
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4.4. Факултетният съвет на Факултет по педагогика, по предложение на катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“, утвърждава следното решение:
Държавният практически изпит в детска градина и начално училище на предварителната
сесия през учебната 2019-2020 г. да се проведе чрез предварително разработен от стажантучителя проект (план-конспект на педагогическа ситуация / урок), който се защитава пред
Държавна изпитна комисия, вкл. и онлайн, в зависимост от ситуацията в страната.
4.5. Факултетният съвет на Факултет по педагогика, по предложение на катедра „Теория и
методика на физическото възпитание“, приема:
УКАЗАНИЕ
за провеждане на Държавен практически изпит
за студентите от специалност „Физическо възпитание и спорт“ и магистърска програма
„Физическо възпитание и спорт“
в условията на извънредна епидемична обстановка
2020 година
Държавният практически изпит да се проведе като студентите се разделят на групи от 14, като
един от тях е в ролята на учител (всеки един студент от групата влиза в ролята на учител).
Комисията оценява провеждането на урока.
4.6. Факултетният съвет на Факултет по педагогика, по предложение на катедра „Теория и
методика на физическото възпитание“, утвърждава следното решение:
За учебната 2019/2020 година, практиките на студентите, обучавани в катедрата,
стартирали преди обявяване извънредното положение в страната, да преминат в друга форма
на обучение – неприсъствена, дистанционна.
Мотивите са следните:
1) Практиките са стартирали преди обявяване на извънредното положение в страната (на 01.03.2020
година) и се провеждат в СОУ;
2) Използване на възможностите за дистанционно обучение в базовите институции;
3) Невъзможност за провеждане на практиките в училище по допълнителен график, дори след
отмяна на извънредното положение в страната.
4.7. Факултетният съвет на Факултет по педагогика изслуша предложенията на катедра
„Педагогика“:
1) Да бъдат отложени и проведени по график от месец септември 2020 година (в периода 21.09.2020
г. - 13.11.2020 г.) практиките на студентите от специалност „Специална педагогика“ и магистърска
програма „Специална педагогика“ както следва:
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Педагогическа практика с отговорник доц. д-р Даниела Боцева:
- 60 часа практически упражнения на студентите от МП „Специална педагогика“ на
английски език, редовна форма на обучение, приети през летен семестър на учебната
2018/2019 г.;
- 30 часа практически упражнения на студентите от МП „Специална педагогика“ на
английски език, редовна форма на обучение, приети през зимен семестър на учебната
2019/2020 година;
- 30 часа практически упражнения на студентите от МП „Специална педагогика“, редовна
форма на обучение, приети през зимен семестър на учебната 2019/2020 година;
Преддипломна педагогическа практика с отговорник доц. д-р Даниела Боцева:
- 180 часа практически упражнения на студентите от специалност Специална педагогика,
4 курс, редовна форма на обучение.
2) Да бъде отложена Преддипломната педагогическа практика с отговорник гл. ас. д-р
Марияна Шехова-Канелова – 240 часа практически упражнения на студентите от специалност
„Педагогика и образователен мениджмънт”,4 курс, редовна форма на обучение, като провеждането
й стартира от месец септември 2020 година (в периода 21.09.2020 г. - 13.11.2020 г.).
3) Текущата и стажантската практики на специализантите, обучаващи се за придобиване на
допълнителна професионална квалификация „Учител” и „Учител по…” да бъдат отложени за
провеждане по график от месец септември 2020 година(в периода 21.09.2020 г. - 13.11.2020 г.).
4) Избираемите дисциплини, включени в обучението на специализантите за придобиване на
допълнителна професионална квалификация „Учител” и „Учител по…” да се проведат
дистанционно в електронна среда до края на летния семестър на учебната 2019/2020 година,
както следва:
1.
Избираема дисциплина - Методика и организация на контролната дейност, преподавател
доц. д-р Николай Цанков, 15 часа лекции, на 29.05.2020 година – 09:30 – 12:15 часа (3 часа) и 13:30
– 18:15 часа (5 часа) и на 30.05.2020 година – 09:30 – 12:15 часа (3 часа) и 13:30 – 17:15 часа (4 часа).
2.
Избираема дисциплина - Организация и управление на училището, преподавател проф. дн
Ваня Георгиева, 15 часа лекции, на 31.05.2020 година – 09:30 – 12:15 часа (3 часа) и 13:30 – 18:15
часа (5 часа) и на 01.06.2020 година – 09:30 – 12:15 часа (3 часа) и 13:30 – 17:15 часа (4 часа).

4.8. Факултетният съвет на Факултета по педагогика взе следното РЕШЕНИЕ:
Да бъде преструктурирана катедра „Педагогика“, като се създадат ДВЕ НОВИ
СТРУКТУРНИ ЗВЕНА (КАТЕДРИ) във Факултета по педагогика:
- Катедра „Управление на образованието и специална педагогика“
- Катедра „Социална педагогика“.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

