ПРОТОКОЛ № 98/11.04.2016

Протокол № 98
Днес, 11.04.2016 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 28
Присъстващи: 20
Отсъстващи: 8 – проф. д.и.н. Камен Гаренов, проф. д.ф.н. Огнян Сапарев, доц. д-р Апостол
Делипапазов, доц. д.н.к. Мария Шнитер, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Добринка Парушева, доц.
д-р Константин Куцаров, докт. Такухи Тавиятан;
Редуцирани: няма
Решение се взима с 15 положителни гласа.
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на промени в Учебен план за учебната 2016/2017 г.;
2. Обсъждане и гласуване на магистърски програми за учебната 2016/2017 г.;
3. Обсъждане и гласуване на хонорувани преподаватели за бакалавърски и
магистърски програми за учебната 2016/2017 г.;
4. Текущи.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява следната еднократна промяна в Учебния план на
бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“:
Учебна дисциплина „Икономика на техническата промяна“ да се прехвърли от пети
семестър в седми семестър. На нейно място в пети семестър ще се изучава допълнителна
избираема дисциплина от учебния план на бакалавърската програма.
Промяната е в сила за учебната 2016 / 2017 година, отнася се за випуск 2014 г. и се налага
поради отсъствие през семестъра на преподавателя по дисциплината – проф. Чалъков
(дългосрочна изследователска стипендия).

Решение: ФС на ФИФ одобрява следната промяна в Учебния план на специалност
„Археология“ (учебен план от 2012 г.), която да влезе в сила от учебната 2016/2017 г.:
1.
Учебната дисциплина „Педагогика“ да се премести от 6 в 5 семестър, с цел
опоточване с останалите специалности.

Решение: ФС на ФИФ одобрява обявяването на нова бакалавърска програма
„Европеистика“, която ще се администрира от Катедра „Приложна и институционална
социология“.
Програмата влиза в сила от учебната 2016/2017 г. и е с предложение за прием само платено
обучение, както следва:
20 бр. студенти редовно обучение;
20 бр. студенти задочно обучение.

По точка 2 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява магистърска програма „Медии, общество, култура
(Журналистика, реклама, PR)”.
Програмата се провежда в четири семестъра. Семестриалната такса е в размер на 650 лева.
Решение: Факултетният съвет на Философско-историческия факултет одобрява следните
магистърски програми, предлагани от катедра „Етнология“ за учебната 2016/2017 година:
•
Етнология (общности, идентичности, култура) , срок на обучение 2 семестъра, такса
650.00 лв на семестър;
•
Управление на културното наследство, срок на обучение 3 семестъра, такса 650.00
лв на семестър;
•
Културен туризъм и културно проектиране, срок на обучение 2 семестъра за
специалисти и 4 за неспециалисти, такси съответно 650.00 лв и 650.00 лв на семестър;
•
Социална медиация и комуникация, срок на обучение 2 семестъра, такса 650.00 лв
на семестър;
•

Културен мениджмънт, срок на обучение 4 семестъра, такса 650.00 лв на семестър;

Решение: ФС на ФИФ одобрява магистърска програма „Управление на иновациите
и изследователската дейност“, с ръководител проф. д-р Иван Чалъков.
Програмата се провежда в три семестъра. Таксата е в размер на 1900 лева, разпределена,
както следва: за 1 и 2 семестър – по 700 лв., 3 семестър – 500 лв.
Приемът в магистърската програма се осъществява два пъти годишно: есенно/зимен
семестър (октомври) и пролетно/летен семестър (февруари).
Решение: ФС на ФИФ одобрява следните магистърски програми за учебната 2016 /
2017 г.:
1.
МП „Социоанализа и междучовешки отношения“, с ръководител доц. д-р
Стойка Пенкова.
Програмата се провежда в два семестъра (за специалисти) / четири семестъра (за
неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 650 лв.
2.
МП „Биополитика и обществено здраве“, с ръководител доц. д-р Тодор
Христов
Програмата се провежда в два семестъра (за специалисти) / четири семестъра (за
неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 650 лв.

Решение: ФС на ФИФ одобрява за учебната 2016/2017 г. следните магистърски
програми, администрирани от катедра “История и археология”:
По чл. 9 от ЗВО, в направление 2.2. История и археология:
1. “Българската история в балкански и европейски контекст”– за специалисти: два
семестъра, такса по 834,40 лв. на семестър; за неспециалисти: три семестъра, такса
по 834,40 лв. на семестър;
2. “История и цивилизации на Стария и Новия свят”- за специалисти: два семестъра,
такса по 834,40 лв. на семестър;
3. „Археология и археологическо културно наследство“ за специалисти: два
семестъра, такса по 834,40 лв. на семестър; за неспециалисти: четири семестъра,
такса 834,40 лв. на семестър.

4. “Архивистика и документалистика. Защита на информацията” – четири семестъра,
такса по 834,40 лв. на семестър;
5. “Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции”четири семестъра, такса по 834,40 лв. на семестър;
По чл. 21 от ЗВО, в направление 1.3 Педагогика на обучението по ...:
6. „Обучението по история и цивилизация“ за специалисти: два семестъра, такса по
590,00 лв. на семестър; за неспециалисти: четири семестъра, такса 590,00 лв. на
семестър.
По чл. 21 от ЗВО, в направление Политически науки:
7. “Дипломация и международни отношения”– четири семестъра; такси – 590,00 лв.
на семестър.
Решение: ФС на ФИФ одобрява учебния план за получаване на допълнителна
професионална квалификация „Учител по история“.
Решение: ФС на ФИФ одобрява Учебния план на магистърска програма
„Гражданаско образования, обществени и хуманитарни науки“ от професионално
направление 2.3 Философия.
Решение: ФС на ФИФ одобрява Учебния план на бакалавърска програма
„Философия“ от професионално направление 2.3 Философия.
По точка 3 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ гласува допълнително 60 ч. упр. на доц. д-р Димитър
Веселинов Димитров – Избираема дисциплина и „Средновековна обща история“ – лекции
и упражнения.
Решение: ФС на ФИФ одобрява предложените хонорувани преподаватели и щатни
нехабилитирани преподаватели, водещи лекции за учебната 2016/2017 г. във ФилиалСмоля на ПУ „Паисий Хилендатски“.
№

Име на
преподавателя

Специалност/и

Дисциплина

Семестър

Хорариум

45 ч. л.

Общо в
упражнения

ПУ – Философско-исторически факултет
Маркетинг

Стопанска история

първи

Туризъм

България между традициите и
модерността – събития и паметници

втори

България между традициите и
модерността – събития и паметници

втори

20 ч. л.

Учебна практика 1

втори

15 ч. у.

История на Русия

четвърти

45 ч. л.

(редовно)
1.

Доц. д-р Бойко
Белегов

Туризъм
(задочно)
Туризъм

45 ч. л.

(задочно)
БЕИКМ

535 ч. +
70 ч.у. за
изпит

№

2.

Име на
преподавателя

Доц. д.ф.н. Димитър
Мирчев

Специалност/и
БЕИКМ

Нова обща история

БЕИКМ

Съвременна обща история

Маркетинг

Туризъм
(редовно)
3.

4.

Доц. д-р Агоп
Гарабедян

Доц. д-р Валентин
Петрусенко

Туризъм
(задочно)

45 ч. л.

седми и
осми

60 ч. л.

Философия (ФД)

втори

30 ч. л.

Наследство, идент. и култ. коридори
на Балканите (ИД)

шести

30 ч. л.

Наследство, идент. и култ. коридори
на Балканите (ИД)

шести

15 ч. л.

30 ч. л.

Туризъм

Исторически обекти и маршрути на
Европа

осми

30 ч. л.

Исторически обекти и маршрути на
Европа

осми

15 ч. л.

Локалното културно-историческо
наследство

седми

30 ч. л.

Локалното културно-историческо
наследство

седми

15 ч. л.

Етноси и религии (ИД)

шести

30 ч. л.

(редовно)
Туризъм

(редовно)
Туризъм

Туризъм
Гл. ас. д-р Пламен
Славов

пети и
шести

пети

(задочно)

6.

Хорариум

История на балканските народи
(XV – XX в.)

Туризъм
Доц. д-р Стоян
Попов

Семестър

БЕИКМ

(задочно)

5.

Дисциплина

(редовно)
Туризъм

Етноси и религии (ИД)

шести

15 ч. л.

Култов туризъм (ИД)

шести

30 ч. л.

Общо в
упражнения

60 ч. +
10 ч.у. за
изпит

150 ч. +
30 ч.у. за
изпит

90 ч. +
20 ч.у. за
изпит

90 ч. +
20 ч.у. за
изпит

90 ч. +
10 ч.у. за
изпит

(задочно)
Туризъм
7.

Проф. д-р Камен
Гаренов

(редовно)
Туризъм

Култов туризъм (ИД)

шести

15 ч. л.

Тракология

първи

30 ч. л.

Стара история

трети

45 ч. л.

четвърти

30 ч. л.

90 ч. +
20 ч.у. за
изпит

(задочно)
8.

Доц. д-р Георги
БЕИКМ
Митрев / д-р Йордан
БЕИКМ
Илиев

9.

Доц. д-р Иван
Джамбов

Туризъм
(редовно)

Зони и маршрути на културноисторическо наследство

150 ч. +
20 ч.у. за
изпит

№

Име на
преподавателя

Специалност/и

Общо в
упражнения

Семестър

Хорариум

четвърти

15 ч. л.

Музейно дело (ИД)

осми

30 ч. л.

Музейно дело (ИД)

осми

15 ч. л.

БЕИКМ

Археология

първи

45 ч. л.

БЕИКМ

Музейно дело

трети

15 ч. л.

БЕИКМ

Етнология

втори

30 ч. л.

60 ч. +
10 ч.у. за
изпит

БЕИКМ

Интеркултурна комуникация

втори

30 ч. л.

60 ч. +
10 ч.у. за
изпит

БЕИКМ

История на Византия

трети

30 ч. л.

БЕИКМ

Средновековна обща история

трети,
четвърти

45 ч.л.

150 ч. +
20 ч.у. за
изпит

БЕИКМ

История на България
/Средновековие/

трети,

60 ч. л.

Туризъм
(задочно)
Туризъм

Дисциплина
Зони и маршрути на културноисторическо наследство

300 ч. +
60 ч.у. за
изпит

(редовно)
Туризъм
(задочно)

10.

Гл. ас. д-р Стоян
Антонов

11.

Гл. ас. д-р Мария
Кисикова

12.

Доц. д-р Илка
Петкова

13.

Доц. д-р Румяна
Комсалова

14.

Доц. д-р Тодор
Радев

15.

Гл. ас. д-р Пламен
Славов
Проф. д.и.н.

16.

БЕИКМ

История на България (XV – XVII
в.)

пети

30 ч. л.

БЕИКМ

История на България (Възраждане)

пети

30 ч. л.

60 ч. +
10 ч.у. за
изпит

БЕИКМ

Методика на обучението по история

шести

45 ч. л.

90 ч. +
10 ч.у. за
изпит

БЕИКМ

История на България /1978 – 1944 г./

шести и
седми

60 ч. л.

120 ч. +
10 ч.у. за
изпит

БЕИКМ

История на България (След втората
световна война)

осми

30 ч. л.

60 ч. +
10 ч.у. за
изпит

БЕИКМ

Културология

трети

30 ч.л.

60 ч. +
10 ч.у. за
изпит

НУПЧЕ

Методика на обучението по музика
в начален етап на СОУ

Людмил Спасов

17.

Гл. ас. д-р Мина
Маринова

18.

Гл. ас. д-р Борислава
Петкова

19.

Доц. д-р Елена
Арнаудова

четвърти

180 ч. +
20 ч.у. за
изпит

четвърти 30 ч. л. и
15 ч.у.

№

Име на
преподавателя

Специалност/и
НУПЧЕ

Дисциплина
Основи на музиката

Семестър
първи

Хорариум

Общо в
упражнения

15 ч. л. и 225 ч. +
4 гр. х 30 20 ч.у. за
ч. у.
изпит

ІІ. Състав на комисията за държавен изпит по История за специалности „Български
език и история” и „История и география”, за 2015/2016 учебна година:
Председател:
доц. д-р Бойко Белегов
Членове:
проф. д.и.н Людмил Спасов
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева
доц. д-р Румяна Комсалова
Дати на провеждане: 8 юли 2016 година; октомври 2016 година

Решение: ФС на ФИФ одобрява предложението на Катедра “История и археология”
и обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и
археология, научна специалност Археология (Антична археология) със срок 2 месеца от
обявяването в Държавен вестник.
Учебният план на специалност Археология съдържа необходимата учебна
натовареност за обявяването на конкурса. Катедрата разполага с щатна бройка.

По точка 4 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява следните избираеми дисциплини за специалност
Философия за учебната 2016/2017 г.:
хорариу Лекции - преподавател
Договор
дисциплина
№ по
м
ред
ОТД
(чл.67/чл.6
8)
Нова Култура и трилър
Ф
ИД Ф Философия на морала
ИД

Философия на религията

Нова Ф Играта в културата

30/0

Проф. д.ф.н. Албена Хранова

ОТД

30/0

Доц. д-р Ина Димитрова, ас. Ваня ОТД
Узунова

30/0

ас. Ваня Узунова

30/0

Проф. д.р Райчо Пожарлиев, д-р ОТД
Петър Горанов

Нова Ф

"Философия на човешките
права и гражданското
общество"

30/0

Доц. д-р Олга Симова

ОТД

Нова Ф

"Демокрация на участието теории и практики"

30/0

Доц. д-р Олга Симова

ОТД

Основн
и за
СНЧ

Биополитика и сугрност

30/0

Доц- д-р Тодор Христов

ОТД

Основн
и за
СНЧ

Философия на социологията
след модерността

30/0

Доц. д-р Дарин Тенев

ОТД

Основн
и за
СНЧ

Биотехнологии и биовласт

30/0

Доц. д-р Светлана Събева

ОТД

Основн
и за
СНЧ

Биотехнологични проблеми и
репродуктивни технологии

30/0

Доц. д-р Ина Димитрова

ОТД

ИД
Изкуството и философията на
СПИИ XX и XXI век

30/0

Доц. д-р Антоанета Дончева

ОТД

ИД
Проблеми на човешката
СПИИ идентичност във философията и
литературата на XX и XXI век

30/0

Доц. д-р Антоанета Дончева

ОТД

Основн Увод в психоанализата
и за
СНЧ

30/0

доц. д-р Дарин Тенев

ОТД

Основн Социология на мрежите
и за (следмодерни общества)
СНЧ

30/0

доц. д-р Андрей Райчев

ОТД

Основн Увод в социоанализата
и за
СНЧ

30/0

доц. д-р Светлана Събева/д-р Деян ОТД
Деянов

ИД СА Култура и карикатура

30/0

доц. д-р Добринка Парушева

ОТД

ИД СА История на всекидневния живот

30/0

доц. д-р Добринка Парушева

ОТД

ИД СА Антропология на пола

30/0

доц. д-р Добринка Парушева

ОТД

Основн Даржава и църква
а за
Етноло
гия

30/0

Доц. д-р Димчо Чешмеджиев

ОТД

Основн
а за
Етноло
гия

30/0

Доц. д.н.к.
Шнитер

30/0

проф. д-р Харалампи Паницидис

ИД

Антропология на тялото

Философия, литература,
култура

Мария

Антонова ОТД

хоноруван

ИД

Философия на науката и
психическото здраве

30/0

проф. д-р Дроздстой Стоянов

хоноруван

ИД

Език и познание

30/0

проф. дфн Антоанета Карагеоргиев

хоноруван

ИД

Познанието за личността в
средновековната християнска
философия

30/0

проф. дфн Калин Тодоров Янакиев

Хоноруван

30/0

доц. д-р Димитър Георгиев Иванов

хоноруван

ИД

Съзнание и поведение

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на лятна практика по учебен план на
студентите от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс – редовно обучение, специалност “Археология” и
план-сметка на средствата за осъществяване на практиката, представляващи
командировъчните разходи на студенти и преподаватели на обща стойност 540 лв. Тя ще
се проведе в с. Драгойново, Първомайско в периода 11.07. – 22.07.2016 г. Ръководители на
практиката: доц. д-р Стоян Йорданов Попов и ас. д-р Божидар Ангелов Драганов.
Разходите по пребиваването на студентите на място се поемат от община Първомай и
спонсори.
ПЛАН – СМЕТКА
КОМАНДИРОВЪЧНИ СРЕДСТВА:
34 души Х 1 лв. дневни (за един студент) Х 10 дни - 340 лв.
2 преподаватели х 20 лева дневни х 5 дни – 200 лв
ОБЩО: 540 лв

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането провеждане на поклонническо
пътуване до български манастири с учебна цел към дисциплината „Християнско изкуство“
на 3 курс редовно и задочно обучение за периода 20-22 май 2016 година до Малко Търново
– теренен обход на Странджанската иконография и храмова архитектура, с ръководител
ас. д-р Адриана Христославова Любенова.
План-сметка
№

Участник

№ по
ред
1 Ас. д-р Адриана
Христославова Любеноваръководител
2 Студенти 3 курс Теология
редовно 8 бр
3 Студенти 3 курс
Теология задочно 13 бр
О

Дневни за
периода

Нощувки за
периода

Общо в лева

3 дни х 20лв =
60,00

0

60,00

3х8х1 лв =
24,00лв
0

0

24,00

84,00 лв

0

0
84,00 лв

общо
Решение: ФС на ФИФ одобрява видоизменяне на заповед Р33 - 930 от 24.02.2016 г. в
частта, касаеща състава на комисията за провеждане на държавен изпит – писмен и защита
на дипломна работа на студентите от бакалавърска програма „Социология на правото,
икономиката и иновациите“.

Комисията за държавен изпит на бакалавърска програма „Социология на правото,
икономиката и иновациите“ да бъде в състав:
Председател: доц. д-р Сийка Костадинова Ковачева
Членове:1. Доц. д-р Мирослава Радева Янова
2.

Доц. д-р Ярослава Димитрова Генова

3.

Гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев

Датите на държавния изпит се запазват същите:
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 утвърждава Конспекта за държавен изпит на бакалавърска
програма „Социология и науки за човека“.

Решение: ФС на ФИФ утвърждава Индивидуалния план на докторант Венелин
Василев Петров, зачислен към Катедра “Приложна и институционална социология”, като
докторант на самостоятелна подготовка по област на висше образование: 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление: 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, докторска програма по Социология, с тема: „Дилеми и
предизвикателства през комерсиалната академична наука в България“, научен
ръководител: гл. ас. д-р Тихомир Митев.

Решение: ФС на ФИФ одобрява предложението на катедрата по етнология
студентът Илиас Димитриос Йоанакис, с факултетн номер: 1509431009, да премине към
индувидуално обучение в специалност Етнология (2-ти и 3-ти курс през учебната 2016/2016
г.). За целта ще бъде изготвен Индивидуален учебен план на студента.

Решение: ФС на ФИФ одобрява посещението с учебна цел на студентите от І курс –
редовно обучение, специалност “История” и ІІІ курс, специалност „Археология” до трите
средновековни български столици – В. Търново, Плиска и Преслав, моля за разрешението
Ви за осъществяване на пътуването. Посещението ще се проведе на следните дати: 14.05.,
15.05., 16.05.2016 г. (събота, неделя, понеделник). Пътуването е по Учебен план на
студентите и се провежда традиционно през летния семестър на всяка учебна година.
Обходен маршрут: Пловдив, В. Търново, Плиска, Преслав, Пловдив. Ръководител: доц. др Стоян Йорданов Попов.
ПЛАН – СМЕТКА
 На студентите нестипендианти се полагат:
- 1 лв. – дневни (за един студент)

- 57 лв.

- 1,50 лв. – квартирни (за един студент)

- 57 лв.

 Командировки – ръководител

- 140 лв.

ОБЩО:

- 254 лв.

(двеста петдесет и четири

лева)

Решение: ФС на ФИФ гласува следните атестационни оценки на преподавателите
от ФИФ:









Проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов – положителна атестационна оценка;
Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева - положителна атестационна ценка;
Доц. д-р Светлана Темелкова Събева- положителна атестационна ценка;
Доц. д-р Тодор Христов Дечев - положителна атестационна ценка;
Гл. ас. д-р Борислава Петкова Петкова - положителна атестационна ценка;
Гл. ас. д-р Пламен Василев Славов - положителна атестационна ценка;
Гл. ас. д-р Светослав Петров Славов - положителна атестационна ценка;
Ас. д-р Станислав Николов Боянов - положителна атестационна ценка.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели към МП
„Културен туризъм и културно проектиране“, „Управление на културното наследство“ и
„Културен мениджмънт“ за учебната 2015/2016 г.:






Ас. Милена Иванова Драгова – 35 часа упражнение по дисциплината Методология и
управление на проекти.
ас. Росица Василева Охридска-Олсън - 70 часа упражнения по дисциплината
Маркетинг и интегрална комуникация на културата
докт. Лидия Шамова – 30 часа упражнения по дисциплината Испански език
ас. Мариана Чолакова - 70 часа упражнения по дисциплината Мениджмънт на
културата
проф. д-р Лидия Върбанова - 70 часа упражнения по дисциплината Майсторски клас
Мениджмънт и маркетинг на културата

Решение: ФС на ФИФ одобрява екскурзията с учебна цел на студентите от
специалност Етнология, II и III курс, и следната план-сметка:
План-сметка
Разходи за дневни на преподавателя:
Общо:

11.04.2016 г.

3 дни х 20,00 лв = 60,00 лв
60,00 лв

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

Протоколирал:
(Десислава Димитрова)

