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4.

Повишаване в звание
Финансово състояние на ФИФ
Текущи доклади
Разни

По т. 1 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ повишава ст. ас. д-р Тихомир Николов Митев в звание
главен асистент.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ повишава ст. ас. д-р Светослав Петров в звание главен
асистент.
По т. 2 от дневния ред:
Доц. д-р Мария Шнитер даде информация за финансовото състояние на ФИФ от
заседание на Бюджетната комисия и от последния АС.
По т. 3 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ предлага на Академичния съвет за нуждите на
специалност Теология да бъде обявен конкурс за редовен професор по 05.01.17
Теология (Нравствено богословие) със срок три месеца от обявяването в
Държавен вестник.
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РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните промени в учебния план на
специалност Теология:
Разменят се местата на дисциплините История на античната философия във ІІ
курс – ІІІ и ІV семестър (хорариум 40/10 за двата семестъра в задочно обучение и
60/30 за двата семестъра в редовно обучение) в дисциплината Нравствено
богословие в ІІІ курс – V и VІ семестър със същия хорариум.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следната промяна в учебния план на
специалност Археология: включва се тридневно учебно посещение на Търново,
Плиска, Преслав за студентите от І курс Археология, което да се извършва
ежегодно през пролетния семестър.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава провеждането на практическо занимание в
София на тема Публични пространства на историята: микроисторическо и
социологическо наблюдение, заложено в учебните програми по дисциплините
Микроистория и социология на публичността и Социология на историята.
Пътуването да се извърши на 29.05.09 със служебен транспорт (40-местен автобус).
Разходът да бъде за сметка на ФИФ.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните промени в учебния план на
специалност Етнология:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дисциплината Хоспетиране и текуща педагогическа практика (хорариум
30/15) да се трансформира в дисциплината Хоспетиране (хорариум 0/30).
Дисциплината е в VІІ семестър.
Дисциплината Педагогическа практика се трансформира в две
дисциплини: Текуща педагогическа практика (хорариум 0/15) и Преддипломна
педагогическа практика (хорариум 0/60). Двете дисциплини са в VІІІ семестър.
Дисциплината Социология на политиката (хорариум 45/0) отпада от
учебния план и на нейно място се въвежда дисциплината Методология на проекти
(хорариум 30/0). Дисциплината е в V семестър.
Дисциплината Социология на институциите (хорариум 60/0) се
трансформира в Историческа социология на модерните институции (хорариум
30/0) и от VІІІ семестър преминава в VІІ семестър.
Дисциплината Интеркултурна комуникация (хорариум 30/30) се премества
от VІІ в V семестър с хорариум 45/0.
В модул “Експерт по култура, вероизповедание и работа с етноси” се
въвежда дисциплината Политически модели и политически елити (хорариум
30/30) в VІІ семестър.
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7.

В модул “Експерт по култура, вероизповедание и работа с етноси”
дисциплината Етнични общности и етнични процеси (хорариум 30/15) от VІІ
семестър преминава в VІІІ семестър (хорариум 30/0).
8.
Хорариумът на дисциплината Историческа етнология се променя от 45/15
в 30/15.
Актуализираният учебен план на специалност Етнология влиза в сила от
2009/2010 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните промени в учебния план на
специалност Философия:
І. Постоянни промени в учебния план на специалността:
1. Размяна на местата на дисциплините „Епистемология” и „Онтология”
съответно както следва: вместо „Епистемология” – 2 курс, 4 семестър и трети
курс – 5 семестър – да се чете дисциплината „Онтология”, като респ.
„Епистемология” минава в – 3 курс, пети и шести семестър. Размяната е
необходима с оглед факта, че съдържанието на дисциплината „Епистемология”
може да се овладее едва след известни базови познания по „Онтология”.
2. Вместо дисциплината „Увод в социологията” – 2 част (първи курс, втори
семестър) да бъде четена дисциплината „История на логиката – 20 в.” с хорариум
30 плюс 15 часа;
3. Вместо „Социология на историята” – четена 3 курс, 6 семестър, да се чете
„Класическа и некласическа рационалност” – със същия хорариум. Тук
промяната се прави както поради напускането на преподавател от катедра
Социология, така и за обезпечаване на натовареността на преподавателите от
катедра Философия;
1.
2.

3.
4.

ІІ. Еднократни промени в учебния план за 2009-2010 г.
Вместо „Епистемология” – 2 курс, 4 семестър да се чете дисциплината
„Онтология” , като респ. дисциплината „ Епистемология” минава в – 3 курс, пети
и шести семестър.
Вместо Философия на техниката – 2 част – четвърти курс, 8 семестър –
„Критическа теория” със същия хорариум. (Постоянната промяна вече е
направена в учебния план, но 4 курс все още изучава дисциплините по стария
план)
Вместо „Социология на историята” – четена 3 курс, 6 семестър, да се чете
„Класическа и некласическа рационалност” – със същия хорариум;
Преместване на избираемата дисциплина „Методика на обучението” от
зимния в летния семестър за 3 курс, поради пътуване на преподавателя в
чужбина.
Актуализираният учебен план на специалност Философия влиза в сила от
2009/2010 г.
РЕШЕНИЕ:

ФС

на

ФИФ

утвърждава

магистърска

програма

Духовно

консултиране и екзистенциална психология. Програмата ще стартира от
2009/2010 г.
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РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните магистърски програми: Културен
туризъм и културно проектиране; Културна и социална медиация. Програмите ще
стартират от 2009/2010 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните магистърски програми за
изнесено обучение във филиала на ПУ в гр. Кърджали: Културен туризъм и
културно проектиране; Културна и социална медиация. Програмите ще стартират
от 2009/2010 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава магистърска програма Журналистика,
реклама, PR (Медийна комуникация). Програмата ще стартира от 2009/2010 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава магистърска програма Национална и
регионална сигурност (филиал Кърджали). Програмата ще стартира от 2009/2010
г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава хонорар в размер на 4 часа лекции (8 часа
упражнения с тарифна ставка 5,50 лв./час упр.) на доц. д-р Тодор Аргов Леков,
както ипътни разходи (София – Пловдив - София)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава като хоноруван преподавател към Катедра
“Обща история и археология” ст.н.с. ІІ ст. д-р Ангел Янков Янков – 80 часа
упражнения с тарифна ставка 5,50 лв./час упр.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподаватели към
Катедра “Социология на науката, технологиите и иновациите” за 2009/2010 г.:
1. проф. дсн Иван Иванов Стефанов

90 ч. упражнения

(Културология за сп. Социология, провеждане на изпит)
2. доц. д-р Илона Иванова Томова

75 ч. упражнения

(Социология на етническите общности, провеждане на изпит)
3. доц. д-р Йордан Танков Калчев

90 ч. упражнения

(Демография и социална статистика, провеждане на изпит)
4. ст.н.с. ІІ ст. д-р Максим Яков Молхов

100 ч. упражнения

(Анализ на данни, провеждане на изпит)
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5. Доц. д-р Таня Бойчева Чавдарова

75 ч. упражнения

(Икономическа социология, провеждане на изпит)
6. ас. Ива Илиева Илиева

75 ч. упражнения

(Социология на медицината, провеждане на изпит)
7. ас. Мими Иванова Василева

60 ч. упражнения

(Социология на предприемачеството и иновациите, провеждане на изпит)
8. ас. Евелина Иванова Петрова-Варджийска

300 ч. упражнения

(Методика на обучението и хоспетиране по Социология, държавна практика,
провеждане на изпити)
9. д-р Атанас Владиславов Славов

300 ч. упражнения

(Историческа социология на модерните институции, провеждане на упражнения и
изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподаватели към
Катедра “Критическа и приложна социология” за 2009/2010 г.:
доц. д-р Антоний Найденов Гълъбов
75 часа упражнения
(Социология на отклоняващото се поведение; провеждане на изпит)
доц. д-р Снежана Петрова Димитрова
150 часа упражнения
(Социология на историята; Микроистория и социология на публичността; провеждане
на изпит)
доц. д-р Лиляна Димитрова Деянова
75 часа упражнения
(Социологическото проблематизиране на историята; провеждане на изпит)
д-р Дарин Тенев
60 часа упражнения
(Социология на всекидневието; провеждане на изпит)
д-р Ина Димитрова Димитрова
75 часа упражнения
(Онтология; провеждане на изпити)
ас. Мирослава Николова Георгиева
75 часа упражнения
(Теоретични дискурси за всекидневието; провеждане на изпит)
ас. Ива Илиева Илиева
120 часа упражнения
(Количествени и качествени методи; провеждане на изпит)
ас. Момчил Емилов Христов
75 часа упражнения
(Социология на историята; провеждане на изпити)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподаватели към
Катедра “Етнология” за 2009/2010 г.:
проф. дсн Иван Стефанов Иванов
(Културология; провеждане на изпит)
проф. дсн Минчо Стоянов Драганов
доц. д-р Наталия Рашкова Рашкова
(Етномузикология; провеждане на изпит)

90 часа упражнения
100 часа упражнения
100 часа упражнения
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доц. д-р Мирелла Стефанова Дечева
100 часа упражнения
(Етнология на пластичните изкуства; провеждане на изпит)
гл. ас. д-р Добринка Драгиева Парушева 350 часа упражнения
(Ареална етнология (Югоизточна Европа); провеждане на изпит)
д-р Горан Иванов Благоев
100 часа упражнения
(Визуална антропология; Етноложко и документално кино; провеждане на изпити)
д-р Косьо Панайотов Зарев
90 часа упражнения
(Музеезнание; провеждане на изпит)
д-р Вихра Господинова Баева
140 часа упражнения
(Български фолклор, Увод във фолклорната култура, провеждане на изпит)
ас. Евелина Петрова Иванова-Варджийска 180 часа упражнения
(Методика; Хоспетиране; провеждане на изпити)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподаватели към
Катедра “Философия” за 2009/2010 г.:
проф. дфн Валентин Апостолов Канавров

200 ч. упражнения

(Философия на Новото време (ХІХ век), провеждане на изпит)
проф. дфн Георги Теологов Каприев

380 ч. упражнения

(Философия на Средновековието и Ренесанса – задължителна дисциплина; провеждане
на изпит; избираеми Философия на въображаемото. Сюрреализъм, Импресионизъм,
Експресионизъм; провеждане на изпит)
проф. дфн Калин Тодоров Янакиев

180 ч. упражнения

(Философия, култ и ритуал, Философски проблеми на средновековната теология избираеми - провеждане на изпит)
ст.н.с. I ст. дфн Димитър Иванов Станков

90 ч. упражнения

(Нравствената култура на българския народ (избираем); провеждане на изпити)
ст.н.с. I ст. дфн. Ангел Стефанов Стефанов

90 ч. упражнения

(Философия на времето (избираем); провеждане на изпит)
Доц. д-р Иван Василев Христов

230 ч. упражнения

(История на античната философия; провеждане на изпит)
доц. д-р Георги Петров Донев

90 ч. упражнения

(Трансцендентални философски системи (избираем); провеждане на изпити)
доц. д-р. Хараламби Георгиев Паницидис –

180 часа упражнения

(избираеми дисциплини – Ерос и философия, Методология на социално-политическия
анализ; провеждане на изпити)
доц. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов

90 ч. упражнения

(избираем Философия на съзнанието и душевно здраве, част 2, провеждане на изпит)
гл. ас. д-р Емил Ангелов Григоров

400 ч. упражнения
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(Етика, Естетика, лекции и упражнения; провеждане на изпити) –
гл. ас. д-р Десислав Йорданов Вълканов

200 ч. упражнения

(Немска класическа философия; провеждане на изпити)
гл. ас. д-р Ина Димитрова Димитрова

100 ч. упражнения

(Онтология, провеждане на изпити)
н.с. д-р Кристиян Енчев

90 ч. упражнения

(избираем Херменевтични логики, изпити)
ас. Алисиен Атанасов Пацов

90 ч. упражнения

(избираем „Философия на будизма, провеждане на изпит) тарифна ставка 4,00 лв./час упр.
ас. Евелина Иванова Петрова - Варджийска

315 часа упражнения

(избираеми Преддипломна педагогическа практика, Аудиовизуални техники на
обучението, Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Методика на обучението –
провеждане на изпити, курсови работи )
ас. Димитър Мирчев

90 часа упражнения

(Латински език,Старогръцки език; провеждане на изпити)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема отчета на редовен докторант Митко Димитров
Стаматов за периода април 2008 – април 2009 г. и го отписва с право на защита с
добра оценка на извършената работа, считано от 01.04.2009 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отпуска сумата от 200 евро (по 100 евро на човек) на доц.
д-р Иван Христов Чалъков и д-р Тихомир Николов Митев за участие в научна
конференция в Хелзинки, Финландия.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отпуска сумата от 100 евро за покриване на пътни
разходи на гл. ас. д-р Стоян Йорданов Попов за участие в лятна практика със
студенти от специалности История и Археология в Брянск, Русия през август
2009.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отпуска сумата от 1000 лв. за организиране и
провеждане на научна конференция с международно участие на тема Държавата,
обществото и историята, която ще се проведе на 23-24 октомври 2009 г.
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РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отпуска сумата от 1140 лв. за провеждането на
археологическа лятна практика на студентите от специалност История в с. Искра
и с. Драгойново, Първомайско.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отпуска сумата от 1130 лв. за провеждането на
археологическа лятна практика на студентите от специалност Археология в с.
Искра и с. Драгойново, Първомайско.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отпуска сумата от 1450 лв. за провеждането на лятна
практика по етнология, заложена в учебните планове на ІІ и ІІІ курс Етнология.
Практиката ще се проведе в периода 4-14 септември 2009 г. в университетската
база в гр. Царево. Пътуването да се извърши със служебен автобус. За
ръководители на практиката са определени гл. ас. д-р Стоян Христов Антонов, гл.
ас. д-р Меглена Иванова Златкова, ст. ас. Вазкен Аршавир Налбантян.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава провеждането на лятна практика по
философия на тема “Текст и коментар (Леонтий Византийски)”, заложена в
учебния план на ІІІ курс Философия, през септември 2009 г. (три дни – датите ще
бъдат уточнени допълнително) в Етрополския манастир. Пътуването да се
извърши със служебен транспорт. За ръководители на лятната практика са
определени доц. д-р Иван Василев Христов и доц. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ признава едномесечното обучение на Нина Личева
(студент в магистърска програма Културен туризъм и културно проектиране) в
Департамента по Етнология и културна антропология в университета в Любляна,
Словения. Едномесечната стипендия, отпусната на Нина Личева за обучението й в
Словения, не трябва да бъде възстановена от студента.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ разкрива Университетски център за християнско
изкуство и култура в рамките на ФИФ на Пловдивския университет.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отлага обсъждането на предложението за промяна на
името на Катедра “Социология на науката, технологиите и иновациите” в Катедра
“Приложна социология” за следващия ФС на 15.06.09.
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По т. 4 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава Комисия за постакредитационен контрол в
състав:
Председател: доц. д-р Илка Петкова
Членове:
Доц. д-р Райчо Пожарлиев
Гл. ас. д-р Стоян Антонов
Гл. ас. д-р Симеон Кацаров
Гл. ас. д-р Румяна Комсалова
Гл. ас. д-р Светлана Събева
Ст. ас. д-р Тихомир Митев
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава Комисия по прилагане на системата за
поддръжка и усъвършенстване на качеството на обучение в състав:
Председател: доц. д-р Илка Петкова
Членове:
Доц. д-р Иван Чалъков
Доц. д-р Цветозар Томов
Доц. д-р Димитър Мирчев
Доц. д-р Димо Чешмеджиев
Гл. ас. д-р Стоян Попов
Гл. ас. Тодор Радев
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава Атестационна комисия в състав:
Председател: доц. д-р Илка Петкова
Членове:
Доц. д-р Красимира Кръстанова
Доц. д-р Валентин Петрусенко
Доц. д-р Бойко Белегов
Доц. д-р Димитър Мирчев
Гл. ас. д-р Сийка Ковачева
Гл. ас. д-р Нина Николова
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Поради приключване на дневния ред заседанието беше закрито.

11.05.2009

Декан на ФИФ:
(доц. д-р М. Шнитер)
Протоколчик:
(Б. Петкова)
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