Протокол № 39
Днес, 15.06.2009, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 28
Присъстващи:
Редуцирани: доц. д-р Иван Чалъков (служебна командировка в чужбина)
Отсъстващи: проф. дфн Огнян Сапарев, проф. дфн Инна Пелева, проф. дмн Георги
Тотков, проф. д-р Гълъбина Петрова, доц. д-р Валентин Петрусенко, доц. д-р Пеньо
Пенев, доц. д-р Надя Бояджиева, Теодора Демирева
Решение се взима с минимум 15 гласа
Доц. д-р Мария Шнитер предложи следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Избор на асистент
Повишаване в звание
Отписване от докторантура
Нехабилитирани и хонорувани преподаватели
Магистърски програми
Текущи доклади
Антикризисни действия
Разни

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира д-р Мария Стоянова Петрова за редовен
асистент по 05.04.09 Фолклористика.

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ повишава в звание „главен асистент” д-р Мина Колева
Маринова.

По т. 3 от дневния ред:

1

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема отчета на редовен докторант Станислав
Николов Боянов за периода 30.04.2008 – 30.04.2009 г. и го отписва с право на
защита, считано от 01.04.2009 г. За извършената работа в периода на обучение в
докторантура ФС на ФИФ поставя много добра оценка на докторанта.

По т. 4 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните нехабилитирани преподаватели от
Катедра „Социология на науката, технологиите и иновациите”, които да водят
лекции през учебната 2009/2010 г.:
Гл. ас. д-р Мирослава Радева Янова
Гл. ас. д-р Нина Василева Николова
Гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев
Гл. ас. д-р Сийка Костадинова Ковачева
Гл. ас. д-р Светослав Петров Славов
Гл. ас. д-р Светлана Темелкова Събева
Гл. ас. Стойка Петрова Пенкова

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава нехабилитираният преподавател гл. ас. д-р
Румяна Йоргова Комсалова от Катедра „История на България”, която да води
лекции през учебната 2009/2010 г.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните нехабилитирани преподаватели от
Катедра Етнология”, които да водят лекции през учебната 2009/2010 г.:
Гл. ас. д-р Стоян Христов Антонов
Гл. ас. д-р Меглена Иванова Златкова
Д-р Горан Тасев Благоев
Д-р Косьо Панайотов Зарев
Д-р Вихра Господинова Баева
Ас. Евелина Иванова Петрова-Варджийска
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РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните нехабилитирани преподаватели от
Катедра „Философия”, които да водят лекции през учебната 2009/2010 г.:
Гл. ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов
Гл. ас. д-р Антоанета Лозева Дончева
Гл. ас. Боян Иванов Стоянов
Гл. ас. Ваня Петкова Узунова
Гл. ас. Тодор Цветков Петков
Д-р Емил Ангелов Григоров
Д-р Десислав Йорданов Вълканов
Д-р Ина Димитрова Димитрова
Д-р Кристиян Енчев
Ас. Алисиен Атанасов Пацев
Ас. Евелина Иванова Петрова-Варджийска

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните нехабилитирани преподаватели от
Катедра „Критическа и приложна социология”, които да водят лекции през
учебната 2009/2010 г.:
Гл. ас. Деян Стилиянов Деянов
Ас. Ива Илиева Илиева

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните нехабилитирани преподаватели от
Катедра „Обща история и археология”, които да водят лекции през учебната
2009/2010 г.:
Гл. ас. д-р Георги Димитров Митрев
Гл. ас. д-р Симеон Койчев Казаров
Гл. ас. д-р Тодор Иванов Бистрашки
Гл. ас. д-р Стоян Йорданов Попов
Гл. ас. д-р Пламен Василев Славов
Гл. ас. д-р Димитър Веселинов Димитров
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РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподаватели от
Катедра „Етнология” за учебната 2009/2010 г.:
Доц. д-р Николай Бориславов Лаутлиев – 45 часа упражнения (Визуални методи в
етнологията – лекции; провеждане на изпит)
Ас. Велислав Иванов Тотев – 30 часа упражнения (Визуални методи в етнологията
– упражнения; провеждане на изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподаватели от
Катедра „История на България” за учебната 2009/2010 г.:
1. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – “Средновековна българска
история” и избираема историческа дисциплина – 120 ч.упр.
2. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – “Най-нова българска история”
и “Геополитика на съвременните Балкани” – 280 ч.упр.,
3. Проф. д-р Румяна Нейкова Кушева – “Методика на обучението по
история” – 150 ч.упр.

РЕШЕНИЕ: За учебната 2008/2009 г. ФС на ФИФ утвърждава 75 часа упражнения
(Методология на социално-политическия анализ; провеждане на изпит) на доц.
д-р Хараламби Георгиев Паницидис.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава допълнителни часове за учебната 2008/2009
г. на следните преподаватели към Катедра „Обща история и археология”:
Проф. д-р Румяна Нейкова Кушева – 120 часа упражнения (Методика на
обучението по история)
Гл. ас. д-р Димитър Веселинов Димитров – 120 часа упражнения (Средновековна
обща история, История на Византия, Средновековна история на Балканския
полуостров)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподаватели от
Катедра „Обща история и археология” за учебната 2009/2010 г.:
1. Доц. д-р Иван Михайлов Тодоров – “История на стария свят” и
“Тракология” – 300 ч.упр.
2. Гл.ас. д-р Пламен Василев Славов – “История на религиите”, “Методика
на обучението по история”, “Хоспетиране”, “Текуща педагогическа практика”,
“Преддипломна педагогическа практика” – 360 ч.упр.
3. Гл.ас. д-р Димитър Веселинов Димитров – “Средновековна обща
история”, “История на Византия” (лекции и упражнения) и “Средновековна
история на Балканския полуостров” – 350 ч.упр.
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4. Х.ас. Силвия Иванова Джамбова – “Методика на обучението по история”,
“Хоспетиране”, “Текуща педагогическа практика” и “Преддипломна
педагогическа практика” – 250 ч.упр.
5. Проф. дин Васил Атанасов Николов – “Праисторичeска археология” –
200 ч.упр.
6. Доц. д-р Иванка Иванова Дончева – “Антична археология” – 170 ч. упр.
7. Н. с. І ст. д-р Крум Ернстов Бъчваров – “Праисторичeска археология” –
100 ч.упр.
8. Д-р Славка Стефанова Чернева – “Археологическа документация” – 80
ч.упр.
9. Хон.ас. Таня Павлова Мандраджиева – “Антична археология” – 100 ч.
упр.
10. Доц. д-р архит. Матей

Матеев – Архитектурна археология - 100

ч. упр.
11. Ас. Николай Стефанов Шаранков – Антична епиграфика - 100 ч. упр.
12. Ст.н.с. II ст. д-р Костадин Атанасов Кисьов - Тракийска археология - 100
ч. упр.
13. Проф. дтн Димитър Станков Киров – “Въведение в богословието”,
“Агиология” и “Нравствено богословие”– 420 ч.упр.
14. Проф. дин Иван Илиев Стоянов – “Църковнонационални борби през
Възраждането” – 140 ч.упр.
15. Проф. дин Казимир Попконстантинов Константинов – “Манастирска
археология” - 120 ч. упр.
16. Доц. д-р Димитър Попмаринов Киров – “Библейска археология и
история”, “Въведение в Свещеното писание на Стария Завет с библейски
еврейски език”, “Тълкувание на Свещеното писание на Стария Завет” – 350
ч.упр.
17. Доц. д-р Апостол Живков Делипапазов (архим. Авксентий) –
“Въведение в литургичното богословие” – 140 ч.упр.
18. Доц. д-р Ангел Кръстев Димитров – “Въведение в Свещеното писание
на Новия Завет”, “Тълкувание на Свещеното писание на Новия Завет” – 200
ч.упр.
19. Доц. дин Петър Каменов Геренов (отец Петър) – «История на
Българската православна църква» - 180 ч.упр.
20. Х.ас. Димитър Атанасов Мирчев – “Старогръцки език” – 100 ч.упр., с
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение; и “Въведение в Свещеното писание
на Новия Завет», «Тълкувание на Свещеното писание на Новия Завет» и
«История на Българската православна църква (БПЦ)» - 80 ч.упр.
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21. Х.ас. Маргарита Дичева Загарова – “Въведение в Свещеното писание на
Стария Завет с библейски еврейски език”, “Тълкувание на Свещеното писание на
Стария Завет” и “Църковна практика с проповед” - 120 ч.упр.
22. Х.ас. Георги Димитров Георчев - “Източно църковно пеене” – 120 ч.упр.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните преподаватели към Катедра
„Обща история и археология” за провеждане на избираеми дисциплини за
учебната 2009/2010 г.:
Доц. д-р Елена Николаева Кантарева – 80 часа упражнения (Консервация и
реставрация на археологически паметници).
Доц. Дечко Панчев Дечев – 80 часа упражнения (Църковна живопис)

По т. 5 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните магистърски програми (изнесено
обучение) за 2009/2010 г. към Филиала в Кърджали:
•
•
•
•

Дипломация и международни отношения – 4 семестъра; семестриална
такса – 500 лв. + 250 лв. за защита на магистърска теза
Национална и регионална сигурност – 4 семестъра; семестриална такса –
500 лв. + 250 лв. за защита на магистърска теза
Българската история в балкански и европейски контекст (за специалисти)
– 2 семестъра; семестриална такса – 400 лв. + 250 лв. за защита на
магистърска теза
Културен туризъм и културно проектиране – 4 семестъра; семестриална
такса – 500 лв. + 200 лв. за защита на магистърска теза

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните магистърски програми
2009/2010 г. към Катедра „Обща история и археология”:

за

1. “Практическа теология (Историческо развитие и настоящи дейности)” редовно обучение, 2 семестъра (за специалисти), такса – 450 лв. на семестър + 150 лв.
за защита на дипломна работа, форма на обучение – редовна.
2. “Практическа теология (Историческо развитие и настоящи дейности)” редовно обучение, 3 семестъра (за неспециалисти), такса – 450 лв. на семестър + 150
лв. за защита на дипломна работа, форма на обучение – редовна.
3. “Културно наследство и мениджмънт в туризма” - редовно обучение, 2
семестъра (за специалисти), такса – 450 лв. на семестър + 150 лв. за защита на
дипломна работа, форма на обучение – редовна.
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4. “Културно наследство и мениджмънт в туризма” - редовно обучение, 3
семестъра (за неспециалисти), такса – 450 лв. на семестър + 150 лв. за защита на
дипломна работа, форма на обучение – редовна.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава магистърска програма „Философия и
психично здраве” за 2009/2010 г. към Катедра „Философия”.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава магистърска програма „Приложна
социология” за 2009/2010 г. към Катедра „Социология на науката, технологиите и
иновациите”.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава магистърска програма „Управление на
изследователската дейност, иновациите и предприемачеството” за 2009/2010 г. към
Катедра „Социология на науката, технологиите и иновациите”.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните магистърски програми
2009/2010 г. към Катедра „История на България”:

за

1. “Българската история в балканския и европейския контекст” - редовно
обучение, 2 семестъра (за специалисти), такса – 500 лв. на семестър + 250 лв. за защита
на дипломна работа, форма на обучение – редовна.
2. “Българската история в балканския и европейския контекст” – редовно
обучение, 2 семестъра (за неспециалисти), такса - 750 лв. на семестър + 250 лв. за
защита на дипломна работа, форма на обучение – редовна.
3. ”Дипломация и международни отношения”- редовно обучение, 4 семестъра
(за неспециалисти), такса – 500 лв. на семестър + 250 лв. за защита на дипломна
работа, форма на обучение – редовна.
4. “Защита на информацията” - редовно обучение, 4 семестъра (за
неспециалисти), такса – 500 лв. на семестър + 250 лв. за защита на дипломна работа,
форма на обучение – редовна.
5. “Сигурност в публичния и частния сектор” – редовно обучение, 4
семестъра (за неспециалисти), такса – 500 лв. на семестър + 250 лв. за защита на
дипломна работа, форма на обучение – редовна.
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По т. 6 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните избираеми курсове за 2009/2010 г.
както следва:
•

•

За специалност Археология – „Консервация и реставрация на
археологически паметници” (хорариум 30/0), която замества дисциплината
„Занаяти и изкуство в българските земи VІІ – ХVІІ в.”
За специалност Теология – „Църковна живопис” (хорариум 30/0), която
замества дисциплината „Психология на религията”

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава включването на избираемата дисциплина
„Анатомия и физиология на човека” (хорариум 30/0) в учебния план на
специалност Археология.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава промяна на наименованието на дисциплини
в учебния план на специалност Теология както следва:
•
•
•
•
•

„Библейска археология с еврейски език” в „Библейска археология и история”;
„Въведение в Стария Завет” във „Въведение в Свещеното Писание на Стария
Завет с библейски еврейски език”;
„Тълкуване на Стария Завет” в „Тълкувание на Свещеното Писание на
Стария Завет”;
„Въведение в Новия Завет” във „Въведение в Свещеното Писание на Новия
Завет”;
„Тълкуване на Новия Завет” в „Тълкувание в Свещеното Писание на Новия
Завет”.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава участието на студенти от специалности
История и Археология в Държавен архив Пловдив. Работата им в
археологическите фондове ще бъде зачетена за лятна педагогическа практика.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следната процедура за допускане до защита
на дипломна работа: при подаване на молба от страна на студента (за допускане до
защита на дипломна работа), на молбата да фигурира резолюция на научния
ръководител, че потвърждава допускането на текста до защита.
Процедурата е валидна за всички Катедри в рамките на Факултета.
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Доц. д-р Мария Шнитер връчи Заповед на Ръководителите на катедри към Факултета
(заповед № 37/10.06.2009) относно провеждане на процедури за атестация. Срокът за
изпълнението на заповедта е 31.10.2009 г.

Доц. д-р Мария Шнитер връчи заповед на доц. д-р Цветозар Томов (Ръководител
Катедра „Критическа и приложна социология”) и доц. д-р Иво Христов (Ръководител
Катедра „Социология на науката, технологиите и иновациите”) (заповед №
36/10.06.2009) относно провеждане на задължителната годишна анкета за студентите от
всички специалности на Факултета. Срокът за изпълнение на анкетата е 31.10.2009, а
обобщените резултати да бъдат представени на до 15.11.2009.

Доц. д-р Мария Шнитер поясни, че Ръководителите на катедрите към Факултета в
срок до следващия ФС трябва да представят списък с мерките, които се вземат във
връзка с препоръките на НАОА. Това е необходимо, за да имаме готовност за
следакредитационния контрол.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ прегласува разхода от 1600 лв., необходими за
отпечатването на сборник с доклади от конференция „Проблеми и
предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания”,
т. 1.
600 лв. са гласувани на ФС на ФИФ (Протокол № 30/25.09.2008 г.)
1000 лв. се предоставят от магистърските програми на Катедрата по история
(план-сметка № 2/15.06.2007 г.)

По т. 7 от дневния ред:
Проведе се обсъждане на мерките за справяне с икономическата криза.
По т. 8 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Предложението за промяна на името на Катедра „Социология на
науката, технологиите и иновациите”се отлага за следващия ФС на ФИФ на
25.06.2009 г.
16.06.2009

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

9

(Б. Петкова)
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