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Тотков, доц. д-р Цветозар Томов, доц. д-р Димо Чешмеджиев, доц. д-р Пеньо Пенев,
студент Серафим Николов, студент Ангелин Иванов, студент Теодора Демирева
Решение се взима с 15 гласа
Доц. д-р Мария Шнитер предложи следния Дневен ред:
1.

Промени в учебните планове;

2.

Промяна във формата на провеждане на кандидатстудентските изпити и

балообразуването;
3.
4.
5.

Предложение за увеличаване капацитета на направление 2.3 Философия;
Текущи
Информация за рейтинга на професионалните направления (за ФИФ)

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.

По т. 1 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава актуализирания учебен план на
специалност Философия. Учебният план е в сила от учебната 2010/2011 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следната ЕДНОКРАТНА промяна в учебния
план на специалност Археология – редовно обучение:
Лекциите и упражненията по Византийска археология (хорариум 30/15) от ІІІ курс
V семестър да се преместят в ІІІ курс VІ семестър.
Промяната се отнася за учебната 2010/2011 г.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следната ПОСТОЯННА промяна в учебния
план на специалност Теология – редовно и задочно обучение:
- дисциплината “Нравствено богословие” от ІІ курс – ІІІ и ІV семестър да се
премести в ІІІ курс – V и VІ семестър;
- дисциплината “История на античната философия” от ІІІ курс – V и VІ
семестър да се премести във ІІ курс – ІІІ и ІV семестър.
Дисциплините са с еднакъв хорариум и в двата семестъра.
Промяната важи за випуск 2008-2012 г.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следното разпределение на дисциплините от
Педагогическия модул в учебните планове на специалности Философия,
Социология и Етнология:
І. Специалност Философия:
Статут: избираем модул №2 – Педагогическа правоспособност
2 курс 3 семестър
1. Педагогика (1 избираема дисциплина)
2. Психология (2 избираема дисциплина)
3 курс 5 семестър
3. Методика на преподаването
4. Хоспитиране
4 курс 7 семестър
5. АВИТО
6. Текуща педагогическа практика
4 курс 8 семестър
7. Държавна преддипломна практика

ІІ. Специалност Социология
Факултативен блок с допълнително заплащане

(не е указано в УП кога и как да се вземат дисциплините)

Продължителност 4 семестъра
3 курс 5 семестър
1.Педагогика
2. Психология
3. Методика
3 курс 6 семестър
4. Хоспитиране
4 курс 7 семестър
5. АВИТО
6. Текуща педагогическа практика
4 курс 8 семестър
7. Държавна преддипломна практика

ІІІ. Етнология
Избираем модул – различна последователност според два различни Учебни плана,
които действат в момента.
ІІІ.1. Стар учебен план – в сила през учебните 2010-11, 2011-12 и 2012-13
1 курс 1 семестър
1. АВИТО
3 курс 5 семестър
2. Методика
3. Педагогическа психология

4 курс 7 семестър
4. педагогика

5. Хоспитиране
4 курс 8 семестър
6. Текуща педагогическа практика
7. Държавна преддипломна практика

ІІІ.2. Нов учебен план – в сила от учебната 2010-11 година
3 курс 5 семестър
1. АВИТО
2. Педагогическа психология
4 курс 7 семестър
3. Педагогика
4. Методика
5. Хоспитиране
4 курс 8 семестър
6. Текуща педагогическа практика
7. Държавна преддипломна практика

По т. 2 от дневния ред:
До 10 декември всички ръководители на катедри да предадат материалите за
кандидатстудентския справочник за 2011/2012 г.

По т. 3 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ подкрепя предложението до НАОА за увеличаване на
образователния капацитет в направление 2.3 Философия, а именно:
новият капацитет да бъде 120 души (за ОКС “бакалаври”) в редовна форма на
обучение.

По т. 4 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава допълнително 100 ч.упр. на д-р Валентин
Цветанов Кожухаров – по дисциплината “Психология на религията”, за
специалност “Теология” – редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира за хоноруван преподавател към Катедра
“Философия” д-р Ина Димитрова Димитрова – 90 часа упражнения (Онтология;
провеждане на изпити)

РЕШЕНИЕ: Церемонията за връчването на дипломите на завършилите студенти
ще се проведе на 4 декември (събота) 13 ч.

По т. 5 от дневния ред:
Проведоха се дебати по повод рейтинга на направленията във висшите училища в
България.

