Протокол № 40
Днес, 25.06.2009, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 28
Присъстващи: 15
Редуцирани: доц. д-р Запрян Козлуджов, доц. д-р Илка Петкова (в годишен отпуск),
доц. д-р Иван Чалъков (служебна командировка в чужбина)
Отсъстващи: проф. дфн Огнян Сапарев, проф. дфн Инна Пелева, проф. дфн Любомир
Христов, проф. д-р Гълъбина Петрова, доц. д-р Бойко Белегов, доц. д-р Валентин
Петрусенко, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р Веселина Петрова-Чомпалова, доц. д-р
Надя Бояджиева, Матей Баремов
Решение се взима с минимум 14 гласа
Доц. д-р Мария Шнитер предложи следния дневен ред:
1. Позиция на Факултета и изработване на стратегия за антикризисни действия
2. Текущи доклади
3. Предложение за промяна на името на Катедра „Социология на науката,
технологиите и иновациите”
4. Разни

По т. 1 от дневния ред
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема следните антикризисни действия: командировки
(само с пътни, без дневни) да се отпускат при специални случаи. 100-те евро за
задгранични пътувания няма да бъдат изплащани. Участието в конференции да се
покриват по проекти, изработени от преподавателите към ФИФ. Да се прегледа
списъка с хоноруваните с възможна опция тези часовете да бъдат поети от
щатните преподаватели. При учебните планове - там, където е възможно,
дисциплините да се обединяват по семестри и да се четат в потоци.

По т. 2 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема следните промени в учебния план на
специалност Етнология:
•

дисциплината Етнография на България (ІІ семестър, хорариум 30/0) се
променя в Българска етнология със същия хорариум и преминава в І
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•
•

семестър. Дисциплината да се чете в поток със специалност История,
Български език и история и Археология.
Практически умения в хуманитарните науки (І семестър, хорариум 0/30)
преминава във ІІ семестър, като хорариумът се запазва.
История на българския народ (V и VІ семестър, хорариум 30/15 за двата
семестъра) да се чете в поток за специалност Етнология и Балканистика.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема следната промяна в учебния план на
специалност Социология: дисциплината Класическа социология на науката
(40/15) се премества от ІV в ІІІ семестър, като хорариумът се запазва.

РЕШЕНИЕ:

ФС

на

ФИФ

одобрява

гл.

ас.

д-р

Русалена

Делчева

Пенджекова-Христева за хоноруван преподавател към Катедра „История на
България” за учебната 2009/2010 г. (Увод в историческото познание, Архивистика)
– 200 ч. упр.

По т. 3 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява промяната в името на Катедра „Социология на
науката, технологиите и иновациите” в Катедра „Приложна и институционална
социология”.

По т. 4 от дневния ред:
Доц. д-р Мария Шнитер напомни за ректорската заповед за отпуски, както и за
предстоящата КСК.

26.06.2009

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

2

(Б. Петкова)
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