ПРОТОКОЛ № 100/30.05.2016

Протокол № 100
Днес, 30.05.2016 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 28
Присъстващи: 19
Отсъстващи: 7 – проф. д.м.н Георги Тотков, проф. д.ф.н. Албена Хранова, проф. д.ф.н. Огнян
Сапарев, доц. д-р Апостол Делипапазов, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Константин Куцаров,
доц. д-р Светлана Събева
Редуцирани: 2 - доц. д-р Сийка Ковачева (командировка), доц. д-р Ина Димитрова (болничен).
Решение се взима с 14 положителни гласа.
Избор се прави с 14 положителни гласа (хабилитирани лица).
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Процедурни въпроси;
2. Текущи
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ избира гл. ас. д-р Меглена Иванова Златкова за ‘доцент’ в
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (Социална антропология) към катедра Етнология на
Философско-исторически факултет.

Решение: ФС на ФИФ одобрява обявяването на процедура за конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
Професионално направление 2.3 Философия; Научна специалност Логика (Некласическа
философска логика), със срок 3 месеца от обнародването в ДВ.
По точка 2 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява Учебния план за получаване на допълнителна
професионална квалификация „Учител по история“ - неспециалисти.

Решение: ФС на ФИФ одобрява и приема Доклад – самооценка и приложенията към
него, във връзка с изпълнението на препоръките на ПКХНИ при НАОА за професионално
направление 2.2. История и археология (съгласно Протокол № 8 от 17.04.2013 г. на
ПКХНИ).

Решение: ФС на ФИФ одобрява и приема доклад-самооценка и пакета документи,
във връзка с Протокол №14 от 04.09.2013 г. на ПКХНИ на НАОА за програмна акредитация
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.3.

Философия, с обща оценка 5,70 (пет цяло и седемдесет стотни) и срок на валидност четири
години.

Решение: ФС на ФИФ одобрява магистърската програма „Туризъм и културно
наследство на Балканите“ към катедра „Етнология“ за учебната 2016/2017 година за
Филиала в гр. Кърджали.
Обучението в програмата ще бъде на български език за гражданите на Република
България и на английски език за чуждестранните студенти. Срок на обучение 2 семестъра,
такса 600.00 лв на семестър

Решение: ФС на ФИФ одобрява датите и комисията за провеждане на Държавен
изпит на специалност „Социология“ за 2016 година.
Комисията за провеждане на Държавния изпит на специалност „Социология“ е в
състав:
Председател: доц. д-р Сийка Костадинова Ковачева
Членове:

1.

Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

2.

Доц. д-р Мирослава Радева Янова

3.

Гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев

Датите за провеждане на държавния изпит са:
22.07.2016 г. от 10:00 часа
15.09.2016 г. от 10:00 часа
20.10.2016 г. от 10:00 часа

Решение: ФС на ФИФ одобрява следните нехабилитирани преподаватели, които ще
водят лекции в бакалавърска програма Социология на правото, икономиката и
иновациите през учебната 2016/2017 г.:
1.

гл. ас. д-р Светослав Петров Славов

2.

гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев

3.

гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов

4.

д-р Петко Иванов Минев

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на Лятна практика в „Комплекс за
социални услуги за деца и семейства – Пловдив (КСУДС)“ на студенти от 2 курс на
бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ и гласува
30 часа упражнения на Недка Атанасова Василева-Петрова за провеждане на практиката
през учебната 2015/2016 г.

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на Лятна практика на студентите от
2-ри и 3-ти курс на бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ и гласува

следните хонорувани преподаватели за провеждане на съответните практики за учебната
2015/2016 година:
1.

Надя Росенова Танева

30 часа упражнения

(Провеждане на лятна практика по „Неравенства и социално страдание“ в
Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив)
2.

Таня Георгиева

30 часа упражнения

(Провеждане на лятна практика по „Всекидневие и социални иновации“ в Областен
съвет на БЧК - Пловдив)

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели за учебната
2016/2017 г., съгласно Учебен план 2014 г. на бакалавърска програма Социология и науки
за човека:
1.
гл. ас. д-р Теодора Карамелска
упражнения

90

часа

(Социология на религията - 30/15, провеждане на изпит);
2.

ас. д-р Димитър Божков

90 часа упражнения

(Капитализъм и религия - 30/15, провеждане на изпит);

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели, които ще
водят лекции в бакалавърска програма „Социология и науки за човека” през учебната
2016/2017 г.:
1.

Гл. ас. д-р Нина Василева Николова

2.

Ас. д-р Деян Стилиянов Деянов

3.

Гл. ас. д-р Теодора Карамелска

4.

Ас. д-р Димитър Божков

Решение: ФС на ФИФ гласува 4 (четири) часа лекции и пътни в размер до цената
на билета за междуградски автобус за разстоянието София-Пловдив-София на проф. д.ф.н.
Цочо Христов Бояджиев за проведена публична лекция на тема"Името на розата" като
философско-литературен феномен, част от общата програма на Философския семинар на
катедра „Философия“ на ФИФ за летния семестър на академичната 2015/16 година, която
ще се състои на 20 май (петък) 2016 година от 17,30 часа в 4 аудитория на Ректората на ПУ
"Паисий Хилендарски.

Решение: ФС на ФИФ ще разработи система за материално стимулиране на
преподавателския труд при възможност и наличие на допълнителен фонд. Разпределението
на средствата ще става на основата на коефициент, който да бъде разработен от екип в
състав:
1.
2.
3.
4.

доц. д-р Стойка Пенкова
доц. д-р Добринка Парушева
доц. д-р Симеон Кацаров
ас. Донка Кескинова

Решение: ФС на ФИФ одобрява следните хонорувани преподаватели към
магистърските програми „Културен туризъм и културно проектиране“ и „Културен
мениджмънт“ за учебната 2015/2016 г.:





доц. д-р Лидия Димитрова Върбанова – 110 часа упражнения
ас. Милена Иванова Драгова – 50 часа упражнения
д-р Мариана Димитрова Чолакова – 60 часа упражнения
докт. Росица Василева Охридска – Олсън – 60 часа упражнения

30.05.2016 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Красимира Кръстанова)
Протоколирал:
(Десислава Димитрова)

