ПРОТОКОЛ № 99/09.05.2016

Протокол № 99
Днес, 9.05.2016 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 28
Присъстващи: 15
Отсъстващи: 11 – проф. д.м.н Георги Тотков, проф. д.ф.н. Албена Хранова, проф. д.и.н. Камен
Гаренов, проф. д.ф.н. Огнян Сапарев, доц. д-р Апостол Делипапазов, доц. д-р Иво Христов, доц.
д-р Константин Куцаров, доц. д-р Симеон Кацаров, доц. д-р Стоян Попов, доц. д-р Стоян
Чиликов, гл. ас. д-р Пламен Славов;
Редуцирани: 2 - доц. д.н.к. Мария Шнитер (командировка), доц. д-р Елена Арнаудова
(командировка).
Решение се взима с 14 положителни гласа.
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на хонорувани преподаватели за бакалавърски и
магистърски програми за учебната 2016/2017 г.;
2. Обсъждане и гласуване на промени в Учебен план за учебната 2016/2017 г.;
3. Обсъждане и гласуване на магистърски програми за учебната 2016/2017 г.;
4. Процедурни въпроси;
5. Текущи.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели към
бакалавърските програми по Етнология и Социална антропология за учебната 2016/2017
г.:
•
доц. д-р Наталия Рашкова Рашкова
(Етномузикология; провеждане на изпит)

80 ч. упражнения

•

80 ч. упражнения

доц. д-р Петко Георгиев Христов

(Антропология на маргиналните групи, провеждане на изпит)
•
доц. д-р Николай Иванов Вуков
160 ч. упражнения
(Антропология на родството, Антропология на социализма и постсоциализма;
провеждане на изпити)
•
доц. д-р Михаил Иванов Груев
(Мюсюлманските общности в България; провеждане на изпит)

80 ч. упражнения

•
гл. ас. д-р Лина Максимова Гергова
(Антропология на киберпространството, провеждане на изпит)

80 ч. упражнения

•
д-р Косьо Панайотов Зарев
(Музеи и наследство; екскурзия и провеждане на изпит)

80 ч. упражнения

•

80 ч. упражнения

д-р Алексей Иванов Пампоров
(Социални мрежи при ромите; провеждане на изпит)

•
гл. ас. д-р Вихра Йосифова Барова
(Младежки субкултури, провеждане на изпит)

80 ч. упражнения

•
ас. Йордан Костурков
(Английски език, провеждане на изпит)

150 ч. упражнения

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, съгласно
учебния план на бакалавърска програма Социология и науки за човека за учебната
2016/2017 г.:
1.

доц. д-р Андрей Викторов Бунджулов

90 часа упражнения

(ЗИД „Критическа социология на символните форми 2ч. (Увод в хетерологията)“ – 30/15,
провеждане на изпит);
2.

проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов

90 часа упражнения

(ЗИД „Психопатология за социолози“ – 30/15, провеждане на изпит);
3.

ас. Милена Георгиева Ташева

360 часа упражнения

(Историческа социология на дискурсивните практики 1 и 2 част (СНЧ) – 45; Логика и
методология на хуманитарните науки 1 част – 60; Социология на неравенството и
социалните стратификации (СНЧ, СПИИ, СА) – 75; Лятна практика „Неравенства и
социални страдания“ (СНЧ) 30; Историческа социология на политиката – 60, провеждане
на 6 изпита - 90 )
4.

д-р Боряна Андреева Бунджулова

90 часа упражнения

(ЗИД „ Светове без зрение във феноменологическа перспектива“ – 30/15, провеждане на
изпит);
5.

докторант Георги Кирилов Медаров

60 часа упражнения

(Критическа теория (Философия) - 15 часа упражнения, Социология на икономиката 1ч и
2 ч.. – 30 часа упражнения, провеждане на изпити – 15 часа упражнения);
6.

Надя Росенова Танева

30 часа упражнения

(Провеждане на лятна практика по „Неравенства и социално страдание“ в Дирекция
„Социално подпомагане“ – Пловдив)
7.

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 по учебния план
на бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ за
учебната 2016/2017 г.:

1.

проф. дфн Георги Теологов Каприев

95 часа упражнения

(История на новото време (научни, философски и социални идеи), 30/15 и провеждане на
изпит)
2.

доц. д-р Донка Димитрова Димитрова

(ИД „Социология на здравеопазването“, 30/15, провеждане на изпит)

90 часа упражнения

3.

доц. д-р Васил Киров

100 часа упражнения

(Индустриални отношения, 30/30 , провеждане на изпит)
4.

ас. Мими Иванова Василева

105 часа упражнения

(Социология на иновациите и предприемачеството 60 часа упражнения, Социология на
информационното общество – 30 часа упражнения, провеждане на изпити)
5.

д-р Петко Иванов Минев

160 часа упражнения

(Административно право, 45/15, провеждане на изпит, Търговско право – 1 гр. по 15 часа
упр; Лятна практика „Пенитенциарни институции“, 0/30)
6.

доц. д-р Алексей Владимиров Пампоров

80 часа упражнения

(ИД „Демография и политики“ – хорариум 30/15, провеждане на изпит)
7.

д-р Мартин Йорданов Иванов

80 часа упражнения

(ИД „Подготовка и управление на проекти“ – хорариум 30/15, провеждане на изпит)
8.

ас. Венелин Василев Петров

130 часа упражнения

(Икономическа социология – 30/30, провеждане на изпит)
9.

докторант Пламен Йорданов Нанов

60 часа упражнения

10.

докторант Зорница Валентинова Чакмакова

60 часа упражнения

11.

докторант Иван Кирилов Лазаров

30 часа упражнения

Заб: Часовете на докторантите са над заложените в индивидуалните им учебни планове.

Решение: ФС на ФИФ гласува към магистърска програма "Управление на
иновациите и изследователската дейност“ за учебната 2015 / 2016 г. на ас. Михаела Райкова
за дисциплината „Изработване и управление на проекти“, I и II семестър, 220 ч.
упражнения.

Решение: ФС на ФИФ гласува за специалност „Археология“ следните хонорувани
преподаватели за учебната 2016/2017 г.:
1.
Доц. д-р Бони Райкова Петрунова – Избираема дисциплина “Археология на
българските земи ХV-ХVІІ в” – 100 ч.упр.; пътува (София) и ползва нощувки.
2.
Доц. д-р Евгения Николова Генчева – „Антична археология I и II част“ – 160 ч. упр.;
пътува (София), не ползва нощувки.
3.
Доц. д-р Дочка Иванова Аладжова – „Нумизматика и сфрагистика“ и Избираема
дисциплина ”Антична нумизматика” – 160 ч.упр.; пътува (София), не ползва нощувки.
4.
Доц. д-р Методи Манчев Даскалов – “Археология на Великото преселение на
народите” и “Славянска и прабългарска археология”– 160 ч.упр.; пътува (София) и ползва
нощувки.
5.
Д-р Здравка Петрова Коркутова – „Архитектурна археология I и II част“,
“Византийска археология”, ИД „Керамика на Второто българско царство; Манастирите
през XIV – XVII в.“ - 310 ч. упр.; пътува (София), не ползва нощувки.
6.
Доц. д-р Иван Христов Джамбов – „Въведение в археологията“, Археология на
средновековния български град“, „Църковна археология и християнско изкуство“,

„Теренна археологическа практика и посещение на музей – III част“ – 220 ч. упр., НЕ
ползва пътни и нощувки.
7.
Доц. д-р Костадин Атанасов Кисьов – „Тракийска археология“ - 100 часа упр.; НЕ
ползва пътни и нощувки;
8.
Хон.ас. Росица Руменова Миткова – „Праисторическа археология“ – 55 часа упр.,
не ползва пътни и нощувки.
9.
Хон. ас. Силвия Иванова Джамбова – Хоспетиране, Текуща педагогическа
практика и Преддипломна педагогическа практика по история - 270 ч. упр.; НЕ ползва
пътни и нощувки.
10.
Хон. ас. Ноеми Гарабед Доникян – Методика на обучението по История
(упражнения) – 50 ч. упр.; не ползва пътни и нощувки;
11.
Хон. ас. Боян Богомилов Костов – Избираема дисциплина 1 - 40 ч. упр.; НЕ ползва
пътни и нощувки.

Решение: ФС на ФИФ гласува за специалност „История“ (редовно и задочно
обучение) следните хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г.:
1.
Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 50 часа упражнения по Тракология (з.о.);
пътува (В.Търново) и нощувки;
2.
Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – „История на балканските народи (XV-XX в.) - I
и II част“ „Геополитика на Балканите“, Избираема дисциплина – 490 ч. упр.; пътува
(София), не ползва нощувки;
3.
Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева – „Архивистика“, „Увод в
историческото познание“, Избираема дисциплина – 160 ч. упр.; пътува (Смолян) и ползва
нощувки;
4.
Доц. д-р Иван Христов Джамбов – „Археология – I и II част“, „Музейно дело“ - 130
ч. упр., не ползва пътни и нощувки.
5.
Доц. д-р Димитър Веселинов Димитров – “Средновековна обща история – I и II
част”, “История на Византия”, Избираема дисциплина – 280 ч.упр.; не ползва пътни и
нощувки;
6.
Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – “Историография” – 100 ч. упр.; не ползва
пътни и нощувки;
7.
Доц. д-р Ангел Янков Янков – Българска етнология - 50 ч. упр.; не ползва пътни и
нощувки;
8.
Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов - Избираема дисциплина - 100 ч. упр.; не ползва
пътни и нощувки.
9.
Д-р Донка Йозова Радева – Хоспетиране, Текуща педагогическа практика,
Преддипломна педагогическа практика по история (в з.о.) - 170 ч. упр.; не ползва пътни и
нощувки.
10.
Хон. ас. Самуил Стойков Шивачев – История на балканските народи (XV-XX в.) - I
и II част – упражнения – 60 ч. упр.; не ползва пътни и нощувки;
11.
Хон. ас. Ноеми Гарабед Доникян – Методика на обучението по История
(упражнения) (в р.о.) – 50 ч. упр.; не ползва пътни и нощувки;

Решение: ФС на ФИФ гласува за хонорувани преподаватели по учебния план на
магистърски програми: "Българската история в балкански и европейски контекст"
(специалисти и неспециалисти), "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)
доц. д-р Георги Лулчев Петришки

130 часа упражнения

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

130 часа упражнения

(Наказателноправна подготовка при охранителната дейност)
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. дюн Бончо Асенов

260 часа упражнения

(Разузнаването в международните отношения;
Основи на оперативно-издирвателната дейност)
проф. дин Адриана Антонова Нейкова

260 часа упражнения

(Документи и архиви в съвременното информационно и гражданско общество;
Документален и архивен мениджмънт)
доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова

260 часа упражнения

(Българските архиви в европейски контекст; Електронен документооборот – европейски
опит и български практики)
доц. д-р Златин Иванов Киряков

130 часа упражнения

(Функциониране на националната система за управление на кризи)

Решение: ФС на ФИФ гласува за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017
година за специалност Теология (редовно и задочно обучение):
1.
Ас. Томас Георгиос Караилиас общо 65 часа упражнения за упражнения и
провеждане на изпит по Старогръцки език 0/60;
2.
Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова, общо 100 часа упражнения,
упражнения и провеждане на изпит по Църковно-славянски език 15/30; 0/30;
3.
Докторант Юлиян Агоп Одажиян, общо 215 часа упражнения за упражнения
и провеждане на изпит по дисциплините Източно църковно пеене с литургична практика
(ч 1 и 2) 0/30, 0/45, Богослужение и типик 0/30, Литургична практика и Хор(ИД) 0/30 и 0/15;
4.
Ас. Илиян Пенков Друмев, общо 35 часа упражнения по дисциплината
Западен език (Английски език) 0/30;
5.
Проф. дфн Георги Теологов Каприев, общо 65 часа упражнения за
упражнение и провеждане на изпит по Християнска философия 30/0.
6.
Докторант Васко Йорданов Петров, общо 240 часа упражнения - Обща
история на Църквата 0/15, История на БПЦ 0/15, Практика (литургична) 0/23, Литургика
0/46, Омилетика 0/46, Пастирско богословие 0/46, Догматика 0/46,
Нощувки не изполва нито един от хоноруваните преподаватели, пътни се изплащат
на доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова и Проф. дфн Георги Теологов Каприев.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
основни дисциплини в специалност Философия през учебната 2016/2017 година:
 гл.ас. д-р Петър Христов Горанов
(Етика, провеждане на изпит)

250 ч. упражнения

д-р Десислав Йорданов Вълканов

210 ч. упражнения

(Немска класическа философия; провеждане на изпити)
д-р Андрей Людмилов Захариев

420 ч. упражнения

(История на античната философия; Философия на Средновековието и Ренесанса;
провеждане на изпити)
 ас. Татяна Ванчева Ванчева
( Хоспетиране, Текуща педагогическа практика)

90 ч. упражнения

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 година:
 проф. дфн Калин Тодоров Янакиев
75 ч. упражнения
(Познанието за личността в средновековната християнска философия – ИД, провеждане
на изпит)
 проф. дфн Анета Георгиева Карагеоргиева
(Език и познание– ИД, провеждане на изпит)

75 ч. упражнения

 акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов
75 ч. упражнения
(Философия на науката и психическото здраве – ИД; провеждане на изпити)
 проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис
(Философия, литература, култура - ИД; провеждане на изпит)

75 ч. упражнения

 доц. д-р Димитър Георгиев Иванов
(Съзнание и поведение– ИД; провеждане на изпити)

75 ч. упражнения

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели във връзка с
необходимостта от обезпечаване на специалности „Български език и история“ /БЕИ/ и
Туризъм /Т/ във Филиал «Любен Каравелов»-Кърджали за учебната 2016/2017 година:
Лектор

Специално
ст

Учебна дисциплина

Проф. дин Л.
Спасов

БЕИ

История на България 18781944 г.

T
Проф. дин А.
Нейкова
Проф. д-р Ц.
Каснакова

Доц. д-р Д.
Чешмеджиев

БЕИ
БЕИ

Поток/ БЕИ,
БЕАЕ

Семес
–
тър
- VІ

Лекции

- VІІ

30

Избираема дисциплина:
Българското културно
наследство – 18 – 19 в.
Архивистика

VІІ

30

V

30

Методика на обучението по
история
Хоспетиране (история)
Текуща педагогическа
практика (история)
Преддипломна педагогическа
практика (история)

VІ

30

Стара българска литература

15

VІІ

15

VІІІ
І

30

ІV

30

II

30

І
ІІ
ІV
I

30
30
30
45

30

Т

Доц. д-р Г. Митрев

БЕИ
БЕИ
БЕИ
БЕИ
БЕИ

Археология

І

30

Т

Избираема дисциплина 1:
Културно-исторически обекти
и маршрути/Опазване на
културно-историческото
наследство

ІІІ

30

VIII

30

Доц. д-р Ст. Попов

Доц. д-р Ив.
Джамбов/Доц.д-р
Ст. Попов

Т
Избираема дисциплина 6:
Археологичес-ките паметници

15

VІІ

Доц. д-р Кр.
Кръстанова

Доц. д-р Б. Белегов
Доц. д-р Иван
Джамбов

Упра
жнения

30

Избираема дисциплина:
Византийското културноисторическо
наследство/България и
Балканите между Европейския
Изток и Запад
Факултативна дисциплина 2:
Културата като ресурс на
туризма и културните
дейности
Стара история
Тракология
История на Русия (ІХ – ХХ)
Археология

Т

Семинари

Д-р Й. Илиев

БЕИ

Гл. ас. д-р М.
Маринова

БЕИ

Гл. ас. д-р Б.
Петкова
Гл. ас. д-р М.
Златкова

като обект на културноисторически туризъм
Стара история

ІІ

30

15

История на България след
Втората световна война

VІІІ

30

15

Поток/БЕИ,
БЕАЕ

Български фолклор

І

30

БЕИ

Избираема дисциплина 1
(История):
Етнология/Етнография на
България

ІІ

15

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели за
специалности Етнология и Социална антропология, които ще водят лекции през учебната
2015/2016 г.:






гл. ас. д-р Стоян Христов Антонов
гл. ас. д-р Мария Стоянова Петрова
гл. aс. д-р Борислава Петкова Петкова
гл. ас. д-р Лина Максимова Гергова
д-р Елица Руменова Стоилова

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели на основен
трудов договор и хонорар, които да водят лекции на студентите от специалност “Теология”
- редовно и задочно обучение, през учебната 2016/2017 г., съгласно Правилника на
Университета:







Гл. ас. д-р Маргаритка Дичева Загарова;
Гл. ас. д-р Ивелина Николова Николова;
ас. д-р Ева Кръстева Ковачева;
ас. д-р Адриана Христославова Любенова;
д-р Андрей Людмилов Захариев;
д-р Десислава Стоянкова.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели на основен
трудов договор и хонорар, които да водят лекции на студентите от специалност
“Археология” и “История”– редовно обучение, през учебната 2016/2017 г., съгласно
Правилника на Университета:







Гл. ас. д-р Пламен Bасилев Славов;
Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова;
Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов;
Ас. д-р Божидар Ангелов Драганов;
Ас. д-р Станислав Николов Боянов;
Д-р Здравка Петрова Коркутова.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели на основен
трудов договор и хонорар, които да водят лекции на студентите от специалност
“Философия” - редовно обучение, през учебната 2016/2017 г., съгласно Правилника на
Университета:








Гл.ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов
Гл.ас. д-р Еверина Петрова Иванова - Варджийска
Д-р Мартина Николова Минева – Стоилова
Д-р Андрей Людмилов Захариев
Гл.ас. д-р Петър Христов Горанов
Д-р Десислав Йорданов Вълканов

По точка 2 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява следните Учебните планове на специалности
Етнология и Социална антропология:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нов Учебен план на специалност Етнология от 2016 г;
Актуализиран Учебен план на специалност Етнология от 2014 г;
Актуализиран Учебен план на специалност Етнология от 2013 г;
Нов Учебен план на специалност Социална антропология от 2016 г;
Актуализиран Учебен план на специалност Социална антропология от 2014 г;
Актуализиран Учебен план на специалност Социална антропология от 2013 г;

Решение: ФС на ФИФ гласува и одобрява новия Учебен план на бакалавърска
програма „Социология и науки за човека“, в сила от учебната 2016/2017 година.

Решение: ФС на ФИФ гласува и одобрява актуализирания Учебен план на
бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ от 2015 г., в сила от учебната
2016/2017 година, за випуск 2015 г.

Решение: ФС на ФИФ гласува и одобрява новия Учебен план на бакалавърска
програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, в сила от учебната
2016/2017 година.

По точка 3 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ гласува новата магистърска програма „Изследователски
методи в социологията и маркетинга“ за учебната 2016/2017 г., с ръководител: гл. ас. д-р
Светослав Славов. Програмата ще се провежда в два семестъра. Таксата е в размер на 1600
лева, разпределена, както следва: за 1 и 2 семестър – по 800 лв.
Приемът в магистърската програма ще се осъществява два пъти годишно: есенно/зимен
семестър (октомври) и пролетно/летен семестър (февруари).

Решение: ФС на ФИФ одобрява следните промени в Учебния план на
магистърската програма „Археология и археологическо културно наследство” (за
неспециалисти)
1.

1. В I курс І семестър:

- Въвежда дисциплината „Археологическа документация“ с хорариум 15/15.
- Хорариумът на дисциплината „Антична археология І ч.“ от 45/0 се намалява на
30/0.

- Хорариумът на дисциплината „Средновековна българска археология І ч.“ от 45/0
се намалява на 30/0.
2. В I курс ІI семестър:
- Въвежда се дисциплината „Теренна археологическа практика“ с хорариум 0/60.
- Хорариумът на дисциплината „Антична археология ІІ ч.“ от 45/0 се намалява на
30/0.
- Хорариумът на дисциплината „Средновековна българска археология ІІ ч.“ от 45/0
се намалява на 30/0.
Решение: ФС на ФИФ одобрява Учебните планове на новата магистърската програма
„Обучението по история и цивилизация“ за специалисти - два семестъра и за
неспециалисти - четири семестъра.
Решение: ФС на ФИФ одобрява следните промени в Учебните планове на магистърски
програми:
„Българската история в балкански и европейски контекст” (специалисти)
Първи семестър:
1. Учебната дисциплина Българският иредентизъм (1878 – 1918), от избираема, става
задължителна;
2. Към избираемите учебни дисциплини се прибавя Жените в пурпур (византийските
императрици);
Втори семестър
1. Въвежда се нова задължителна учебна дисциплина Електронен документооборот –
европейски опит и българска практика;
2. От задължителна учебната дисциплина Динамика на елитите в Югоизточна Европа
става избираема;
Промяната влиза в сила от учебната 2016/2017 г.
I.

II.
„Българската история в балкански и европейски контекст” (неспециалисти)
семестър:
Втори семестър
1.
Въвежда се нова задължителна учебна дисциплина Електронен
документооборот – европейски опит и българска практика;
2.
Към избираемите учебни дисциплини се прибавя Жените в пурпур
(византийските императрици);
Трети семестър
1.
Учебната дисциплина Българският иредентизъм (1878 – 1918), от избираема,
става задължителна;
2.
Към избираемите учебни дисциплини се прибавя Жените в пурпур
(византийските императрици);
Промяната влиза в сила от учебната 2016/2017 г.
III.
„ Дипломация и международни отношения”
Трети семестър:
1. Учебната дисциплина Етносите на Балканите от избираема става задължителна, а
отпада учебната дисциплина „Музейни структури и етнокултурни идентичности” .
Промяната влиза в сила от учебната 2016/2017 г.

IV.
„ Архивистика и документалистика. Защита на информацията”
Втори семестър:
1. Учебната дисциплина „Електронен документооборот – европейски опит и
българска практика” се премества от ІІІ във ІІ семестър
2. Учебната дисциплина Европейската дипломация и Балканите (1878-1944) от
избираема става задължителна на мястото на „Динамика на елитите в ЮИЕвропа”.
Трети семестър
1. Учебната дисциплина Документи и архиви в съвременното информационно и
гражданско общество от втори се премества в трети семестър;
2. Учебната дисциплина Балкански проекции в модерната европейска история от
избираема става задължителна и се мести от втори в първи семестър на мястото на
Музейни структури и етнокултурни идентичности
Промените влизат в сила от учебната 2016/2017 г.
V.

„Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции”
Няма промени

Няма промени в общия хорариум и кредити!!!
По точка 4 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява следния състав на научно жури във връзка с
провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност професор по област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология
(Социология на правото и модерните институции) към Катедра “Приложна и
институционална социология”:
Външни за ПУ „Паисий Хилендарски” членове:
1.
Проф. дсн Георги Димитров Димитров (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионална направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Социология, СУ „Св. Климент Охридски”,
Катедра „Европеистика”, София)
2.
Проф. дюн Борис Владимиров Велчев (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионална направление 3.6. Право, научна специалност
Право (Наказателно право), СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра „Наказателноправни
науки”, София)
3.
Проф. д-р Пламен Веселинов Киров (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионална направление 3.6. Право (Конституционно
право), научна специалност Право, СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра
„Конституционноправни науки”, София)
4.
Проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионална направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Социология, СУ „Св. Климент Охридски”,
Философски факултет, Катедра „Социология”, София)
5.
доц. д-р Андрей Викторов Бунджулов (област на висше образование 3.Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Социология (Социология на политиката), УНСС,
София)

Резервен член:
проф. д.пс.н Людмил Дочев Георгиев (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионална направление 3.2. Психология, научна
специалност Право, СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра „Социална, трудова и
педагогическа психология”, София)
Вътрешни членове:
6.
Проф. д-р Иван Христов Чалъков (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионална направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Социология (Социология на науката,
технологиите и иновациите), ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ, Ръководител Катедра
„Приложна и институционална социология”, Пловдив)
7.
доц. д-р Светлана Темелкова Събева (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионална направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Социология, ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ,
Катедра „Социология и науки за човека”)
Резервен член:
Доц. д-р Пламен Димитров Чипев (област на висше образование 3.Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност
Икономика и управление (Индустрия), научна специалност Народно стопанство, ПУ
„Паисий Хилендарски”, ФИСН, Катедра „Икономически и политически науки, Пловдив)

Решение: ФС на ФИФ одобрява следния състав на научно жури във връзка с
провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност професор по област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнология
(Антропология на религиите) към Катедра „Етнология“:
Вътрешни членове:
1.
доц. д-р Красимира Христова Кръстанова (област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност Етнология; катедра „Етнология”,
ПУ „Паисий Хилендарски”);
2.
проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4 Религия и теология, научна специалност Теология;
катедра „История и археология”, ПУ „Паисий Хилендарски”);
Външни членове:
3.
доц. д.ф.н. Ана Стойкова Стойкова (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1 Филология, научна специалност Теория и история
на литературата; Институт за литература - БАН);
4.
проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев (област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.3 Философия, научна научна
специалност История на философията; СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София);
5.
проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова (област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,

антропология и науки за културата, научна специалност Науки за културата; ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, гр. Велико Търново);
6.
доц. д-р Иван Василев Христов (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3 Философия, научна специалност Християнска
философия; СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София );
7.
доц. д-р Ян Страдомски (област на висшето образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1 Филология, научна научна специалност Славянска
литература; Ягелонски университет, Краков, Полша);
Резервни членове:
1.
доц. д-р Димчо Дончев Чешмеджиев (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Теория и история на културата; катедра
„Етнология“, ПУ “Паисий Хилендарски) – вътрешен.
2.
проф. д-р Александър Евгениев Наумов (област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, научна специалност
Палеославистика; Университет Ка‘Фоскари, Венеция, Италия) - външен

Решение: ФС на ФИФ одобрява следния състав на научно жури във връзка с
провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4 Религия и
теология, научна специалност Християнско изкуство в катедра “Теология”:
Външни членове на научното жури:
1. Проф. дин Румен Теофилов Иванов (област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.4 История и археология, научна специалност Антична
архитектура; НАИМ);
2. Проф. д-р Елена Иванова Генова (област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, научна специалност
Средновековно изкуство; ИИЗК –БАН);
Резерва
1. Доц. д-р Ваня Тодорова Попова (област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, научна специалност Ранна
Византия ; БАН – пенсионер)
Вътрешни членове на научното жури:
1. Доц. дтн Апостол Живков Делипапазов (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4 Религия и теология, научна специалност
Литургика; ПУ “Паисий Хилендарски”);
2. Проф. дин Камен Манолов Гаренов (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4 Религия и теология, научна специалност Пастирско
богословие; ПУ “Паисий Хилендарски);
3. Доц. д-р Стоян Илиев Чиликов (област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.4. Теология, научна специалност Патрология; ПУ “Паисий
Хилендарски”);
Резерва

1. Доц. днк Мария Антонова Шнитер (област на висше образование 3 Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за
културата, научна специалност Науки за културата; ПУ “Паисий Хилендарски”)

Решение: ФС на ФИФ одобрява конспекта във връзка с провеждането на конкурс
за заемане на академичната длъжност главен асистент, по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.4 Религия и теология, научна
специалност Хриситянско изкуство в катедра “Теология” във Философско-историческия
факултет, на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 32 от
22.04.2016.
Решение: ФС на ФИФ одобрява следния състав на научно жури във връзка с
провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност
Етнология (Културно наследство) към Катедра „Етнология“:
Вътрешни членове на научното жури:
1.
доц. д.н.к. Мария Антонова Шнитер (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Науки за културата; катедра „Етнология”, ПУ
„Паисий Хилендарски”);
2.
доц. д-р Красимира Христова Кръстанова (област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност Етнология; катедра „Етнология”,
ПУ „Паисий Хилендарски”);
3.
доц. д-р Добринка Драгиева Парушева (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Теория и история на културата; катедра
“Етнология“, ПУ “Паисий Хилендарски);
Външни членове на научното жури:
4.
доц. д-р Ангел Янков Янков (област на висше образование 3. Стопански, социални
и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за
културата, научна специалност Етнография; РЕМ Пловдив);
5.
доц. д-р Василка Атанасова Танкова (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, 2.2. История и археология, История на България; Институт за исторически
изследвания – БАН, пенсионер);
Резервни членове:
1.
доц. д-р Николай Иванов Вуков (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Фолклористика;
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН) – външен;
2.
доц. д-р Димчо Дончев Чешмеджиев (област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Теория и история на културата; катедра
„Етнология“, ПУ “Паисий Хилендарски) – вътрешен.

Заседанието на Научното жури да се проведе на 7 юли 2016 г. от 9 часа в катедрата по
етнология.
Решение: ФС на ФИФ одобрява конспекта във връзка с провеждането на конкурс
за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност Етнология (Културно наследство)
във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 32 от 22.04.2016.
Решение: ФС на ФИФ одобрява следния състав на научно жури във връзка с
провеждането на 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) към Катедра „История
и археология“:
Външни членове на Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев (област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна
специалност Археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“);
2. Доц. д-р Евгения Николова Генчева (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
Антична археология, Национален археологически институт с музей при БАН);
Вътрешни членове на Пловдивския университет:
1. Доц. д-р Георги Димитров Митрев (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Стара
история, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“);
2. Доц. д-р Стоян Йорданов Попов (област на висшето образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология,
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“);
3. Доц. д-р Иван Христов Джамбов (област на висшето образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология, –
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“).
Резервни членове:
1. Доц. д-р Костадин Атанасов Кисьов (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
Археология, Регионален археологически музей) - външен.
2. Проф. дфн Мирена Христова Славова (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалсност Класически
езици – старогръцки език, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) - вътрешен.

Решение: ФС на ФИФ одобрява конспекта във връзка с провеждането на 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) във Философско-историческия факултет
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 32 от 22.04.2016.
По точка 5 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ ще поеме разходите по нощувката на гост-лектора проф. д-р
Радка Аргирова, която на 13 май 2016 г. от 15:00 часа в 6 ауд. ще изнесе публична лекция
на тема: „Съвременната наука и глобалните вирусни епидемии“.

9.05.2016 г.

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

