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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. Факултетният съвет избира комисия за таен избор в състав:  

Председател: доц. д-р Мариана Балабанова 

Членове:        доц. д-р Веска Гювийска 

                       гл. ас. д-р Илия Канелов 

 

1.2. На основание § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висше 

образование, Факултетният съвет на Факултет по педагогика, по предложение на катедра 

Социална педагогика, взе решение:  

НЕ предлага за удължаване трудовия договор на доц. д-р Траян Александров Попкочев 

с една година, поради навършване на пенсионна възраст.  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

2.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема за готов и допуска до 

публична защита дисертационния труд на тема „Първична превенция на агресивно детско 

поведение в начална училищна възраст с автор Весела Иванова Божкова – докторант в 

редовна форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 

(Социална педагогика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, научен ръководител – доц. д-р Снежана Попова.  

 

2.1.2. 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 Пелагия Михайлова Терзийска – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“; 

- Доц. д-р Снежана Атанасова Попова – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“;  

2. ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:  

- Проф. д. п. н. Пламен Радев Иванов – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“; 

-   доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“; 

 - доц. д-р Владислав Динков Господинов – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 
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3. РЕЗЕРВИ:  

-  Доц. д-р Красимира Теофилова Марулевска – Югозападен университет 

„Неофит Рилски“; 

-  Доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова – външен член, Великотърновски 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“.  

 

2.1.3. Приема  публичната защита на дисертацията да се състои на 30 юли 2020 година 

– 12:00 часа,  зала 1412.   

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

3.1.  Факултетният съвет на Факултета по педагогика по препоръка на НАОА: да се 

промени наименованието на магистърска програма „Социална превенция и консултиране“ 

в съответствие със спецификата на професионалното направление 1.2. Педагогика 

приема промяна наименованието на магистърска програма „Социална превенция и 

консултиране“ от „Социална превенция и консултиране“ на „Социално-педагогическа 

превенция и консултиране“ и взе решение да предложи на членовете на Академичния 

съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за утвърждаване 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.  
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