ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Препис-извлечение!
ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 13.09.2011 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда се проведе
Факултетен съвет на Педагогически факултет.
Присъстват: проф.дпн Дора Левтерова, проф.дпн Румен Стаматов, проф.дпсн
Веселин Василев, доц.д-р Галин Цоков, проф.д-р Бисер Дамянов, доц.д-р Румяна
Танкова, доц.д-р Румяна Кожухарова, проф.дбн Янко Коларов, доц.д-р Даниела Маркова,
проф.д-р Марина Иванова, доц. Виолета Гиндева, доц.д-р Софка Каракехайова, доц.д-р
Боряна Иванова, доц. д-р Кристина Танева, доц.д-р Таня Бурдева, доц.д-р Тодорка
Кушева, проф.дпн Валентина Маргаритова, ст. преп. Валентин Кузев.
Отсъстват – доц.д-р Ангел Ценов – пенсионер - редуциран, проф.дпн Пламен
Радев, проф.дпн Веселин Маргаритов и студентите Теодор Батуров, Ангел Димов,
Даниел Джинсов и Самуил Цветков.
От 24 членен състав, присъстват 18, заседанието има кворум и може да взема
решения.
С явно гласуване и 18 гласа „за” ФС прие следния Дневен ред:
...................................................................
По предложение на катедрените съвети, с явно гласуване и 18 гласа “за”
ФС РЕШИ: Формата и правилата за провеждане на конкурсен изпит по
специалността за редовни и задочни докторанти за Педагогически факултет да бъде
следната:
1.
Кандидатите се явяват на писмен и устен конкурсен изпит по специалността
по програма, одобрена от Факултетния съвет на Педагогически факултет;
2.
Писменият изпит е с продължителност 4 часа и включва два въпроса от
програмата;
3.
Изпитите се провеждат от комисия, назначена със Заповед на Ректора в състав
от трима хабилитирани преподаватели.
4.
До устен изпит се допускат кандидати, получили оценка най-малко мн.добър
4.50.
5.
Успешно положил изпита кандидат е този, който получава средна оценка от
писмения и устния изпит най-малко мн.добър 5.00.
6.
Кандидатите издържали успешно изпита по специалността се явяват на
писмен и устен изпит по чужд език – английски, френски, немски, руски език.
7.
Изпитите по чужд език се провеждат от комисия назначена със заповед на
Ректора по предложение на Факултетния съвет на Педагогически факултет.
ПРОТОКОЛЧИК:/П/
Д Е К А Н: /п/
/С.Спасова/
/проф.дпн Д.Левтерова/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
/СС/

*Съгласно Заповед на Ректора на Пловдивски университет Р33-4411/01.10.2014 г. цифровото
измерение на оценката в т.4 и 5 не се чете

