ПРОТОКОЛ № 96/29.02.2016

Протокол № 96

Днес, 29.02.2016 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 28
Присъстващи: 16
Отсъстващи: проф. д.м.н. Георги Тотков, проф. д.и.н. Камен Гаренов, проф. д.ф.н. Огнян Сапарев, доц. д.т.н. Апостол
Делипапазов, доц. д-р Иван Джамбов, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Константин Куцаров, доц. д-р Светлана Събева,
студент Елена Генкова, докт. Такухи Тавитян;
Редуцирани: 2 – доц. д-р Ина Димитрова (майчинство), доц. д-р Елена Арнаудова (в боничен).
Решение се взима с 15 положителни гласа.

Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Отчет на деканското ръководство;
2. Текущи;
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.

По точка 1 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ приема доклада с отчета на деканското ръководство на Философско-историческия
факултет за периода март 2015-февруари 2016.

Решение: ФС на ФИФ отменя задължителните заверки за студентите, обучаващи се в специалностите
на факултета.

Решение: ФС на ФИФ прие предложението на деканското ръководство, което да бъде предложено за
обсъждане на ректорски съвет за промяна на системата за измерване на обмена на преподаватели между
факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“.

По точка 2 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява еднократна промяна в учебния план на специалност Етнология, за
випуск 2012 година, като ИД от VII семестър „Социализация на културното наследство“ се мести в VIII и се
заменя с друга ИД. Хорариумът и кредитите се запазват.
Решение: ФС на ФИФ одобрява еднократна промяна в учебния план на специалност История, р.о., за
випуск 2012 година, като ИД (педагогическа) от VII семестър се мести в VIII, с хорариум 0/30 и кредитите се
запазват (2).
Решение: ФС на ФИФ утвърждава конспект за държавен изпит на бакалавърска програма „Социология
на правото, икономиката и иновациите“.

Решение: ФС на ФИФ утвърждава решение на Катедра „Социология и науки за човека“ магистърска
програма “Социоанализа и междучовешки отношения“ да завършва със защита на дипломна работа
(магистърска теза) или с полагане на държавен изпит.
Промяна е постоянна и влиза в сила от учебната 2015-2016 година.
Решение: ФС на ФИФ утвърждава комисии по т. III и по т. IV за провеждане на практико-приложни
държавни изпити в ОКС „Бакалавър“ през календарната 2016 година по специалности, както следва:
СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ”
Комисия за провеждане на интегриран практико-приложен изпит по Български език и литература, Протокол № 2.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Ваня Господинова Кръстанова
ЧЛЕНОВЕ: 1. ас. Нина Томова Кехайова
2. главен учител Даниела Томова Лалова - СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Смолян
Комисия за провеждане на интегриран практико-приложен изпит по История, Протокол № 2.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Бойко Герчев Белегов
ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова- Христева
2. ас. Мария Главчева
3. главен учител Славка Апостолова Палагачева – СОУ „Св.св. Кирил и Методий” – Смолян.
ІV. СПЕЦИАЛНОСТ „ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ”
Комисия за провеждане на интегриран практико-приложен изпит по История , Протокол № 3.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Бойко Геерчев Белегов
ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова- Христева
2. ас. Мария Главчева
3. старши учител Зорница Бориславова Димитрова – ОУ „Иван Вазов” – Смолян.
Комисия за провеждане на интегриран практико-приложен изпит по География, Протокол № 3.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Мариана Ангелова Ламбова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Райчо Георгиев Гаджев – хоноруван преподавател
2. старши учител Зорница Бориславова Димитрова – ОУ „Иван Вазов” –Смолян.
Решение: ФС на ФИФ гласува за хоноруван преподавател към Катедра „Приложна и институционална
социология“ на студентите от бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите
ас. д-р Мартин Йорданов Иванов

85 часа упражнения

(„Подготовка и управление на проекти“ , за провеждане на занятия и изпит)
Решение: ФС на ФИФ гласува нова избираема дисциплина в учебния план на бакалавърска програма
„Социология на правото, икономиката и иновациите“ – Демография и политики, която ще се чете в осми
семестър с хорариум 30/15, 4 кредита, както и хоноруван преподавател по дисциплината
доц. д-р Алексей Пампоров

80 часа упражнения

(Демография и политики, за провеждане на занятия и изпит),
Промяната е постоянна и влиза в сила от учебната 2015/2016 година.
Решение: ФС на ФИФ гласува за хоноруван преподавател за МП „Културен туризъм и културно
проектиране“, „Управление на културното наследство“, „Социална медиация и комуникация“ и „Етнология
(общности, идентичности, култури)“
Ас. Иванка Георгиева Митева

75 часа упражнения

(Фондова работа на музейния работник, изпит)
Часовете са взети през през учебната 2014/2015 г.
Решение: ФС на ФИФ

прие годишните отчети, становищата от научните ръководители

и

атестационните оценки на докторантите към катедра Социология и науки за човека“ , както следва:
1.

Росица Кирилова Любенова – редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е
поставена оценка: Много добър

2.

Атанаска Илиянова Маджарова – редовен докторант в докторска програма по Социология. На
докторанта е поставена оценка: Много добър

3.

Димитър Ангелов Панчев редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология и науки
за човека). На докторанта е поставена оценка: Много добър

Решение: ФС на ФИФ

прие годишните отчети, становищата от научните ръководители

и

атестационните оценки на докторантите към катедра “Приложна и институционална социология , както следва:
1.

Пламен Йорданов Нанов – редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология на правото).
На докторанта е поставена оценка: Много добър

2.

Ерхан Рамаданов Ахмедов – редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология на
иновациите – академично предприемачество и технологичен трансфер). На докторанта е поставена оценка:
Много добър

3.

Зорница Валентинова Чакмакова - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта
е поставена оценка: Много добър

4.

Иван Кирилов Лазаров - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена
оценка: Много добър
Решение: ФС на ФИФ гласува промяна на темата на докторант Ерхан Рамаданов Ахмедов с редовна

докторантура по Социология (Социология на иновациите – академично предприемачество и технологичен
трансфер) към Катедра „Приложна и институционална социология“. Темата на докторанта се променя, както
следва:
Настояща тема: „Модернизацията на Китай през втората половина на XX в. и първата половина на XXI в. Кое прави
възможно съчетанието на капиталистическа пазарна икономика и комунистическа политическа система?"
Нова тема: „Модернизацията на Китай през втората половина на XX в. и първото десетилетие на XXI в. (до
управлението на Си Дзинпин)“.
Решение: ФС на ФИФ утвърди индивидуалния план на докторант Гавраил Гавраилов, зачислен за
редовен докторант към Катедра “Приложна и институционална социология”, с тема: „Социалното
предприемачество в Родопите през XXI век (2000–2018г.)“, научни ръководители: доц. д-р Иво Ангелов Христов
и гл. ас. д-р. Тихомир Николов Митев.

Решение: ФС на ФИФ утвърди индивидуалните планове на докторантите редовна докторантура към
Катедра “Социология и науки за човека“:

1. Женя Иванова Иванова - Тема: "Ролята на свободното време в изграждането на младежки политики за
приобщаване. Случаят на децата в риск", научен ръководител: доц. д-р Дарин Войнов Тенев

2. Диана Апостолова Апостолова - Тема: "Траектории на социалното страдание: уязвимост и прагове на несигурност
в условията на „минималната“ държава", научен ръководител: доц. д-р Стойка Петрова Пенкова и гл. ас. д-р Нина
Василева Николова

3. Христина Калиманова – Бехар - Тема: "Война и медицина: всекидневието в българските мироопазващи мисии
(върху примера на Афганистан)", научен ръководител: доц. д-р Елица Куздова Димитрова

Решение: ФС на ФИФ утвърди индивидуалните планове на докторантите редовна докторантура към
Катедра “Етнология:
1.

Васил Николов Караджов с тема на дисертационния труд „Устни наративи на града – конструиране на образи“
и с научни ръководители доц. д.н.к. Мария Антонова Шнитер и проф. д-р Ивайло Стефанов Дичев, докторант
от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1
Социология, антропология и науки за културата, докторски програми по Етнология;

2.

Петя Атанасова Петрова с тема на дисертационния труд „Ромите и институциите: форми на посредничество“ и
с научен ръководител гл. ас. д-р Меглена Иванова Златкова, докторант от област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за
културата, докторски програми по Социална антропология.
Решение: ФС на ФИФ дава съгласие за стартирането на проект между катедрата по Философия и клуб

„Дебати“ към Националната асоциация на базовите учители, който ще се провежда веднъж седмично (в ден
събота), на „Костаки Пеев“ 21.
Ръководител на клуба ще бъдат базовите учители Анелия Митева и Илия Ананиев от страна на „Дебати“ и гл.ас.
д-р Евелина Варджийска от страна на ФИФ.
Решение: ФС на ФИФ пренасочва към ФС на ФИСН обсъждането и гласуването на кандидатурата на г-жа Ирена
Бокова в качеството й на генерален директор на ЮНЕСКО за номинирането й за почетно звание Доктор Хонорис
кауза на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

29.02.2016 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Красимира Кръстанова)
Протоколирал:
(Кремена Цанкова)

