ПРОТОКОЛ № 81/09.06.2014

Препис-извлечение!
Протокол № 81

Днес, 9.06.2014 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи: 22
Отсъстващи: 8 – доц. д-р Апостол Делипапазов, доц. д.ф.н. Димитър Мирчев, доц. д-р
Бойко Белегов, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Илка Петкова, доц. д-р Симеон Кацаров,
студент Милен Миленов, студент Радослава Димова.
Редуцирани: няма
Решение се взима с 16 положителни гласа.
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Отчет на Деканското ръководство за периода феврури 2013 г. – май 2014 г.;
2. Процедурни въпроси;
3. Гласуване на документи относно учебния процес;
4. Текущи
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува срочният трудов договор на д-р Божидар Ангелов
Драганов да бъде удължен за срок от 2 (две) години, считано от 18 февруари 2015 година.
Д-р Драганов има осигурена пълна натовареност.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува срочният трудов договор на докторант Станислав
Николов Боянов да бъде удължен до приключването на стартиралата процедура за
придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Софийски университет „Св.
Климент Охридски“. Забавянето е по независищи от докторанта обстоятелства.
Ас. Станислав Боянов има осигурена пълна натовареност за учебната 2014/15 година.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява предложената еднократна промяна в учебния план на
специалност „История“, редовно обучение, випуск 2011 година, като Факултативна
дисциплина 1 от III курс, VI семестър да бъде преместена в IV курс, VII семестър през
учебната 2014/15 година. Хорариумът и кредитите се запазват, (15/0, 1 кредит, текуща
оценка).

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява Недка Атанасова Василева-Петрова за хоноруван
преподавател за лятната практика по „Социални дейности“ и й гласува 30 часа
упражнения.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява лятната практика на специалност Социология на
правото, икономиката и иновациите „Пенитенциарни институции, институции по
социални грижи, агенция по заетостта“, ІІ курс. За провеждането и студентите ще бъдат
разделени в две групи:


Практиката в направление „Социални институции“ ще се проведе в периода 01.09.
– 15.09.2014 г. в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, гр. Пловдив.

Ръководители на практиката: доц. д-р Сийка Ковачева и Недка Атанасова
Василева-Петрова – Директор на комплекса


Практиката в направление „Пенитенциарни институции“ ще се проведе през
първата седмица на месц юни в гр. Пловдив.
Ръководители на практиката: доц. д-р Иво Христов и прокурор д-р Петко Иванов

Минев

ПЛАН – СМЕТКА
НА ЛЯТНА ПРАКТИКА „ПЕНИТЕНЦИАРНИ ОНСТИТУЦИИ, ИНСТИТУЦИИ ПО
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА“
Вид разход

Брой

Единична цена

Обща сума

Батерии 1,5 V ААА

40

1.00

40.00

ОБЩО:

40,00 лв.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува допълнителни 30 часа упражнения на ас. Милена
Георгиева Ташева за провеждане на на лятна практика „Неравенства и социално
страдание“.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява летните практики на студентите от бакалавърска
програма Социология и науки за човека, II курс, в зависимост от модула, който изучават:



Лятна практика „Неравенства и социално страдание“ – Модул 1
Лятна практика „Практическа логика и етнометодология“ – Модул 2

Лятна практика „Неравенства и социално страдание“ ще се проведе в периода 01.07. – 06.
07. 2014 г. в гр. Пловдив. Ръководител на практиката е доц. д-р Стойка Пенкова
Лятна практика „Практическа логика и етнометодология“ ще се проведе в периода 01.07.
– 04. 07. 2014 г. в гр. Пловдив. Ръководител на практиката е доц. д-р Светлана Събева
Част от двете летни практики е и присъствието на студентите от бакалавърска програма
„Социология и науки за човека“ на Конференция на тема „Усиленият човек. Що е
човекът?“, която ще се проведе на 10.06.2014г. във Френски институт, гр. София.

ПЛАН – СМЕТКА
НА ЛЕТНИ ПРАКТИКИ ПО „НЕРАВЕНСТВА И СОЦИАЛНО СТРАДАНИЕ“

И „ПРАКТИЧЕСКА ЛОГИКА И ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ“
Вид разход

Брой

Единична цена

Обща сума

Батерии 1,5 V ААА

40

1,00

40,00

DVD

25

1,00

25,00

CD

25

1,00

25,00

Цифрова видеокамерa

1

299.00

299.00

ОБЩО

389,00

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува 40 допълнителни часа упражнения по дисциплината
Антропология на социализма и постсоциализма на доц. д-р Николай Иванов Вуков за
учебната 2013/2014 г. Часовете са взети.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува 5 часа лекции на доц. д-р Вихра Баева за провеждане на
публична лекция на тема "Речник на термините от словесния фолклор. България."

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява дисертационния труд на Петя Сашева Клинкова на
тема “Употреби на традицията и формиране на локалната идентичност”, по област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Етнология за
откриване на процедура по защита.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следното Научно жури по процедура за защита на
дисертационен труд на Петя Сашева Клинкова на тема “Употреби на традицията и
формиране на локалната идентичност”, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, докторска програма Етнология:
Външни членове:
1.
проф. д.с.н. Веска Пенчева Кожухарова – Живкова (област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, (Социология); пенсионер, София);
2.
доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология, (Фолклористика); Институт за
етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, София);

3.
проф. д.ф.н. Анатол Василев Анчев (област на висше образование 3. Стопански,
социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Фолклор); ИЕФЕМ при БАН, София);
4.
доц. д-р Валентина Георгиева Ганева – Райчева (област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика);
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, София);
РЕЗЕРВА: доц. д-р Наталия Рашкова Рашкова (област на висше образование 3. Стопански,
социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Етномузикология); ИЕФЕМ при БАН, София);

Вътрешни членове:
1.
доц. д-р Димо Дончев Чешмеджиев (по област на висше образование 3. Стопански,
социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Науки за културата); катедра „Етнология”, ПУ „Паисий
Хилендарски”)
РЕЗЕРВА: доц. д-р Красимира Христова Кръстанова (по област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (Етнология); катедра „Етнология”, ПУ „Паисий
Хилендарски”)

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява датата 15.10.2014 г. за провеждане на процедурата по
защита на дисертационен труд на Петя Сашева Клинкова на тема “Употреби на
традицията и формиране на локалната идентичност”, по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, докторска програма Етнология.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява гл. ас. д-р Слави Атанасов Тинешев като лектор за
дисциплината „Археологическа антропология“ по учебния план на специалност
Археология, 1 семестър, с хорариум 30/15 за учебната 2014/15 година вместо хонорувания
преподавател проф. Мима Иванова Николова.
Същият е щатен преподавател в Биологическия факултет, катедра „Анатомия и
физиология на човека“ и часовете ще бъдат включени в индивидуалния му план.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява проф. дсн Михаил Стоянов Мирчев (80 ч. упражнения
по Социология на публичната сфера, 30/15) за обезпечаване на учебния процес на
магистърска програма "Общество и право".

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира за учебната 2014/2015 г. хонорувани преподаватели по
учебния план на магистърски програми: "Българската история в балкански и европейски
контекст", "Архивистика и документалистика. Защита на информацията", "Дипломация
и международни отношения" и "Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни
институции и традиции”:

проф. дин Петър Димитров Ангелов

260 часа упражнения

(Писмени документи и изворознание; Средновековна дипломация)
доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян

400 часа упражнения

(Трансформациите на Балканите и проблемите на сигурността; Източна Европа на границата на
две столетия (XX – XXI век); Геополитика в Югоизточна Европа; Етнорелигиозни и регионални
проблеми и конфликти в Югоизточна Европа в края на XX век)
доц. д-р Димитър Цветанов Цанев

130 часа упражнения

( Дипломатическа кореспонденция и Протокол)
Проф. дюн Йонко Димитров Кунчев

130 часа упражнения

(Криминалистика)
доц. д-р Георги Лулчев Петришки

130 часа упражнения

(Видове защити и достъп до информация)
д-р Иван Христов Ранчев

130 часа упражнения

(Наказателноправна подготовка при охранителната дейност)
д-р Стефан Георгиев Бенчев

130 часа упражнения

(Специализаирани експертизи)
Полк. Румен Георгиев Катрев

130 часа упражнения

(Наказателна и адмнистративно-правна защита на класифицираната информация)
изв. доц. Евдокия Стоянова Кемалова

130 часа упражнения

(Основи на наказателното право и наказателния процес)
Полк. Щерю Тенчев Царев

130 часа упражнения

(Структури за превенции и преодоляване на обществени конфликти)
Комисар Иван Александров Пачеджиев

130 часа упражнения

(Реформи на институциите за опазване на публичния и частния интерес)
Съдия Явор Иванов Колев

130 часа упражнения

(Правен режим на фирмата)
проф. дин Стефка Христова Петкова

130 часа упражнения

(Електронен документооборот – европейски опит и български практики)
проф. дин Адриана Антонова Нейкова

260 часа упражнения

(Документи и архиви в съвременното информационно и гражданско общество; Документален и
архивен мениджмънт)
Ген. Кольо Петков Бъчваров

130 часа упражнения

(Организация на системата за обществен ред)
Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова
(Българските архиви в европейски контекст)

130 часа упражнения

Гл. ас д- р Пламен Василев Славов

260 часа упражнения

( Ислямският цивилизационен модел; Религиозният фактор в историята на България и Балканите
през ХХ век)
д-р Златин Иванов Киряков

130 часа упражнения

(Функциониране на националната система за управление на кризи)

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява едномесечно прекъсване докторантурата на редовен
докторант към Катедра „Социология и науки за човека“ Росица Кирилова Любенова,
поради предстоящо пътуване в чужбина в периода 01.08. – 31.08.2014 г.

9.06.2014 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Кр. Кръстанова)
Протоколирал:
(Д. Димитрова)

