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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

2.1.ФС приема доклад-самооценка за програмна акредитация на ПН 1.3. Педагогика на 

обучението по … (Физическо възпитание и спорт) - за бакалавърска програма „Физическо 

възпитание и спорт“ и за магистърски програми „Физическо възпитание и спорт“, 

„Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“ и „Спортна анимация“ 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

3.1. Във връзка с писмо 49-02-18/18.04.2019 г., в съответствие с инициативата на 

академичното ръководство и търсенето на възможности за създаване на обществена нагласа 

за учене, за ориентиране и поддържане на интерес на младите хора към науката, както и за 

създаване на условия за привличане на кандидати за обучение в Университета, ФС приема 

предложението на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ за 

създаване на „Клуб по спортни дейности за ученици (КСДУ).  

Приложение : Съгласно текста 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

4.1. ФС приема годишен отчет за първата година на подготовка (13.11.2017 г. – 13.11. 

2018 г. ) на Ясмин Балум – докторант на самостоятелна подготовка на английски език по 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационния 

труд: „Влиянието на симулационния уъркшоп в образованието върху ефективната 

дейност на учителя“, научен ръководител доц. д-р Веска Гювийска.   

 

4.2. ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд на Лилиана 

Василева Гоцева – 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 с научен ръководител проф. д-р Атанас Георгиев от „Подбор и 

прогнозиране в спорта ориентиране“ на „Функционалната подготовка на националния 

отбор по ориентиране“.  

Приложение : Заявление на докторант Лилиана Гоцева 
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4.3. Във връзка с писмо на доц. д-р Траян Попкочев с изх. № 00-07-116 / 21.05. 2019 г. до 

ръководителите на катедри, ФС възлага на Заместник-декана по докторантско обучение, 

научно-изследователска дейност, проектна дейност, качество и акредитация да организира 

курс по „Методология и методи на педагогическите изследвания“ за докторантите от 

Факултета по педагогика през месец юли 2019 г.  

 

 

ПО ПЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

5.1. ФС утвърждава предложение на катедра „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ : В изпълнение на учебния план за V – ти семестър и във връзка със 

спецификата на дисциплината „Първите дни на детето в училище“ с хорариум 30 ч. 

практически упражнения със студентите от специалностите „Начална училищна педагогика 

и чужд език“(редовно обучение) и Предучилищна и начална училищна педагогика (редовно 

обучение), обучението да се проведе от 15 до 20 септември 2019 г. в базовите училища в 

Благоевград, извън графика за провеждане на учебните занятия за редовно обучение.      

 


