ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

Препис-извлечение
Протокол № 7 / 29.07.2020 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1.1. На основание чл.78, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния
състав в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета
по педагогика утвърждава предложението на научното жури (с председател проф. д. н.
Елка Кирилова Янакиева)
АС. Д-Р ИВА АНДОНОВА СТАМЕНОВА да бъде избрана на академичната
длъжност „Главен асистент“ по професионално направление 1.2 Педагогика /
Методика на обучението по български език и литература в началните класове/.
1.2. На основание чл.78, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния
състав в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета
по педагогика утвърждава предложението на научното жури (с председател проф. д-р
Пелагия Михайлова Терзийска)
АС. Д-Р ЦВЕТОМИРА ИЛИЕВА ИВАНОВА да бъде избрана на академичната
длъжност „Главен асистент“ по професионално направление 1.2 Педагогика /
Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове/.
1.3. На основание чл.78, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния
състав в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета
по педагогика утвърждава предложението на научното жури (с председател доц. д-р
Янка Димитрова Стоименова)
АС. Д-Р ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЧИЛЕВА да бъде избрана на академичната
длъжност „Главен асистент“ по професионално направление 1.2 Педагогика /
Методика на обучението по математика в началните класове/.
1.4. На основание чл.78, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния
състав в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета
по педагогика утвърждава предложението на научното жури (с председател проф. д. н.
Париз Вангелов Паризов)
АС. Д-Р ЯНКО ДИМИТРОВ РУМЕНОВ да бъде избран на академичната
длъжност „Главен асистент“ по професионално направление 1.3 Педагогика на
обучението по … / Теория и методика на физическото възпитание/.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНА НАТОВАРЕНОСТ
2.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализиране на
годишната натовареност на преподавателите от Факултета по педагогика за учебната
2020/2021 година, както следва:
1. Доц. д-р Янка Стоименова
- по дисциплината „Методика на обучението по математика на деца със специални
образователени потребности“ - 23 ч. лекции със специалност Специална педагогика,
задочна форма на обучение, 3 курс, 7-ми семестър.
2. Х.ас. Славчо Бобошевски
- по дисциплината „Методика на обучението по математика на деца със специални
образователени потребности“ - 8 ч. сем. упр. + 7 ч. практ. упр. със специалност Специална
педагогика, задочна форма на обучение, 3 курс, 7-ми семестър.
3. Ас. д-р Валентина Чилева
- по дисциплината Педагогически теории и технологии за обучението по математика в СОУ
– 45 ч. лекции със специалност Педагогика и образователен мениджмънт, 3 курс, 5-ти
семестър.
4. Ас. д-р Василена Спасова
- по дисциплината Предучилищна педагогика – 8 ч. сем. упр. + 7 ч. практ. упр. със
специалностите Социална педагогика и Специална педагогика, задочна форма на обучение,
2 курс, 3-ти семестър;
- по дисциплината Предучилищна педагогика – 15 ч. сем. упр. + 15 ч. практ. упр. със
специалностите Социална педагогика и Специална педагогика, редовна форма на обучение,
2 курс, 3-ти семестър.
5. Х. ас. Красимира Димитрова Николова
- по дисциплината Педагогика I част / Теория на възпитанието (задължителна) - 15 ч. сем.
упр. + 15 ч. практ. упр. със специалност Специална педагогика, редовно обучение, 1 курс,
1-ви семестър;
- по дисциплината Педагогика (задължителна) - 60 ч. сем. упр. (2 групи по 30 ч.) със
специалност ФВС, редовна форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър.
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6. Ас. д-р Вяра Цветанова
- по дисциплината „Ювенология“ (избираема) - 8 часа лекции и 7 часа сем. упр. със спец.
Социална педагогика, задочна форма на обучение, 4 курс, 7-ми семестър;
- по дисциплината Практикум „Работа с деца и юноши, лишени от родителска грижа“
(избираема) – 15 ч. практ. упр. със спец. Социална педагогика, задочна форма на обучение,
4 курс, 7-ми семестър.
7. Гл. ас. д-р Милена Левунлиева
- по дисциплината Психолингвистика (избираема) – 15 часа лекции + 7 ч. практ. упр. със
спец. Специална педагогика, задочна форма на обучение, 3 курс, 5-ти семестър.
8. Доц. д-р Мая Сотирова
- по дисциплината Психологопедагогически проблеми на обучението по български език –
15 часа лекции с магистърска програма НУП, 3-ти семестър;
- по дисциплината Методика на обучението по български език – 23 часа лекции + 8 ч.
практ. упр. с магистърска програма НУП, 2-ри семестър;
9. Х. ас. Красимира Спасова
- по дисциплината Сравнително образование (задължителна) – 4 гр. по 15 сем. упр. +4 гр.
по 15 практ. упр. ( общо 120 часа приведени в упражнения) със специалностите ПНУП,
НУПЧЕ и ППЧЕ, 2 курс, 4-ти семестър.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕКЦИИ НА НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
2.2. Факултетният съвет избира комисия за таен избор в състав:
Председател: доц. д-р Снежана Попова
Членове:
гл. ас. д-р Илия Канелов
доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова
2.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, за учебната 2020/2021 година,
възлага лекционни курсове на следните нехабилитирани преподаватели:
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1)Ас. д-р Вяра Цветанова
- по дисциплината „Ювенология“ (избираема) - 8 часа лекции в 7-ми семестър със спец.
Социална педагогика, задочна форма на обучение.
2) Гл. ас. д-р Милена Левунлиева
- по дисциплината „Морфосинтаксис на чужд език“ (задължителна) – 30 часа лекции в 6ти семестър със спец. НУПЧЕ, редовна форма на обучение;
- по дисциплината „Лингвистични особености на обучението по чужд език“ (задължителна)
- 30 часа лекции в 5-ти семестър със спец. НУПЧЕ, редовна форма на обучение;
- по дисциплината „Психолингвистика“ (избираема) - 30 часа лекции в 5-ти семестър със
спец. Специална педагогика, редовна форма на обучение;
- по дисциплината „Психолингвистика“ (избираема) - 15 часа лекции в 5-ти семестър със
спец. Специална педагогика, задочна форма на обучение.
3) Ас. д-р Валентина Чилева
- по дисциплината Педагогически теории и технологии за обучението по математика в СОУ
– 45 ч. лекции със специалност Педагогика и образователен мениджмънт, 3 курс, 5-ти
семестър.
ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ / АСИСТЕНТИ
2.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, ИЗБИРА за хонорувани
преподаватели за учебната 2020/2021 година, както следва:
1) Лилиана Гоцева
- За водене на 60 часа практ. упр. по учебен курс по Туризъм, ориентиране и лагерно
дело / ТОЛД/ със спец. Физическо възпитание и спорт, редовно обучение, 2 курс, 4
семестър;
- За водене на 60 ч. практ. упр. по Учебен курс по Водни спортове със спец.
Физическо възпитание и спорт, редовно обучение, 1 курс, 2-ри семестър.
2) Екатерина Митанкова
за водене на 15 ч. сем упр. по дисциплината Сравнително образование
(задължителна) със специалностите Социална и Специална педагогика, 2 курс, 4-ти
семестър;
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- за водене на 15 ч. практ. упр. по дисциплината Сравнително образование
(задължителна) със специалностите Социална педагогика, Специална педагогика и
Педагогика и образователен мениджмънт, 2 курс, 4-ти семестър;
- за водене на 2 групи по 8 ч. сем. упр. + 3 групи по 7 ч. практ. упр. по дисциплината
Сравнително образование (задължителна) със специалностите Предучилищна и начална
училищна педагогика, Социална педагогика и Специална педагогика,2 курс, 4-ти семестър.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за
първата година на подготовка (28.11.2018 – 27.11.2019г.) на Рина Коен – докторант на
самостоятелна подготовка по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика,
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки; тема на дисертационен труд: Влияние на педагогическите иновации
върху климата в класната стая и мотивацията за ученето и преподаването в училище и
научен ръководител – доц. д-р Траян Попкочев.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
4.1. На основание чл. 71 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета по
педагогика взе решение да предложи на Ректора да бъде назначена на академичната
длъжност „Асистент“ по професионално направление 1.2. Педагогика / Теория на
възпитанието и дидактика – ЛЮБКА МИХАЛОВА АТАНАСОВА – с норматив 533
часа.
Приложение: Аудиторна заетост
4.2. На основание чл. 71 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета по
педагогика взе решение да предложи на Ректора да бъде назначена на академичната
длъжност „Асистент“ по Чужд език – АС. Д-Р МАРИАНА СЛАВЕВА ГОЦЕВА – с
норматив 480 часа.
Приложение: Аудиторна заетост
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4.3. В изпълнение на препоръките на Отдела по качеството от проведения Вътрешен
одит през 2020 година, Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по
предложение на катедра „Управление на образованието и специална педагогика“, взе
решение да бъдат определени следните комисии :
1) По оценяване на специалност
Комисия за оценяване на магистърска програма „Образователен мениджмънт“ – срок на
обучение – 2 семестъра, редовна и задочна форма на обучение:
Председател: доц. д-р Мая Сотирова
Членове:
доц. д-р Даниела Боцева
гл. ас. д-р Милена Левунлиева
Мария Костова – редовен докторант
2) По оценяване на учебен курс и преподавател
Комисия:
Председател: доц. д-р Снежана Попова
Членове:
проф. д-р Янка Тоцева
ас. д-р Радослава Топалска
ас. Мария Младенова
Комисията ще оцени учебни курсове:
 Методи на изследване и анализ на речевата и езикова патология с титуляр доц. д-р
Даниела Боцева;
 Методика на обучението по български език на деца със специални образователни
потребности с титуляр доц. д-р Мая Сотирова;
 Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности с
титуляр проф. д-р Пелагия Терзийска.
Комисията ще оцени преподавателите:
 Доц. д-р Даниела Боцева;
 Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова;
 Ас. д-р Вяра Цветанова.
-----------------------------------------------------------------

