Протокол № 55
Днес, 20.06.2011 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия
факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи: 16
Отсъстващи: 9 – проф. дмн Георги Тотков, проф. дтн Камен Гаренов, проф. дфн Огнян
Сапарев, доц. д-р Валентин Петрусенко, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р Цветозар
Томов, студент Милен Миленов, студент Тихомир Ташев, студент Теодора Демирева
Редуцирани: проф. дфн Инна Пелева (в болнични), доц. д-р Веселина
Петрова-Чомпалова (в отпуска), доц. д-р Димо Чешмеджиев (в болнични), доц. д-р
Илка Петкова (в отпуска), гл. ас. д-р Сийка Ковачева (в отпуска)
Решение се взима с 13 гласа
Доц. д-р Мария Шнитер предложи следния Дневен ред:
1. Магистърски програми за 2011/2012 г.
2. Доклад за алтернативна форма за заверяване на семестъра
3. Подготовка на ФИФ за тържествата по случай 50-годишнината на ФИФ
4. Текущи
5. Вътрешни правила на ФИФ към ПРАС на ПУ
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.

По т. 1 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ предлага следните магистърски програми за учебната
2011/2012 г.:
За Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”:
1. Философия, хуманитаристика, литература – три семестъра; форма на
обучение – редовна такса по 550 лв. на семестър и 200 лв. за подготовка и
защита на дипломна работа;
2. Философия, култура, всекидневие – три семестъра; форма на обучение –
редовна; такса по 550 лв. на семестър и 200 лв. за подготовка и защита на
дипломна работа;
3. Философия и психично здраве – два семестъра (за специалисти), четири
семестъра (за неспециалисти); форма на обучение – редовна] такси двусеместриалните по 550 лв. на семестър; четирисеместриалната – 450 лв.
4. Етнология.

Общности,

идентичности,

култура

–

два

семестъра

(за

специалисти) и 3 семестъра (за неспециалисти); такса - по 550 лв. на семестър и
250 лв. за подготовка и защита на дипломна работа;
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5. Културен туризъм и културно проектиране – два семестъра (за специалисти),
четири семестъра (за неспециалисти); такси - двусеместриалните по 550 лв. на
семестър

и

250

лв.

за

подготовка

и

защита

на

дипломна

работа;

четирисеместриалната – 500 лв. и 250 лв. за подготовка и защита на дипломна
работа;
6. Журналистика, реклама, PR (медийна комуникация) – четири семестъра;
такса - 600 лв. на семестър, 200 лв. при защита на дипломна работа.
7. Управление на иновациите и изследователската дейност - три семестъра;
форма на обучение – редовна; семестриална такса от 580 лв. за първите два
семестъра, 400 лв. за третия семестър.
8. Приложна социология - три семестъра; форма на обучение – редовна;
семестриална такса от 580 лв. за първите два семестъра, 400 лв. за третия
семестър.
9. История и цивилизация на Стария и Новия свят – зедовно обучение; два
семестъра; такса – 500 лв. на семестър и 200 лв. за защита на дипломна работа.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Архивистика и документалистика. 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.
14. 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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За Филиал Кърджали:
1. Дипломация и международни отношения – 4 семестъра – семестриална такса –
500 лв. + 250 лв. за защита на дипломна работа, форма на обучение – редовна.
2. Национална и регионална сигурност – 4 семестъра – семестриална такса – 500 лв.
+ 250 лв. за защита на дипломна работа, форма на обучение – редовна.
3. Българската история в балкански и европейски контекст - за специалисти – 2
семестъра, за неспециалисти - 4 семестъра, семестриална такса – 400 лв. + 250 лв.
за защита на дипломна работа, форма на обучение – редовна.
4. Етнология. Общности, идентичности, култура – два семестъра (за специалисти) и
3 семестъра (за неспециалисти); такса - по 550 лв. на семестър и 250 лв. за
подготовка и защита на дипломна работа;
5. Културен туризъм и културно проектиране – два семестъра (за специалисти),
четири семестъра (за неспециалисти); такси - двусеместриалните по 550 лв. на
семестър

и

250

лв.

за

подготовка

и

защита

на

дипломна

работа;

четирисеместриалната – 500 лв. и 250 лв. за подготовка и защита на дипломна
работа.
За Филиал Смолян:
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.
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.
3. Архивистика и документалистика. Защита на информацията - редовно обучение,
4 семестъра (за неспециалисти), такса – 500 лв. на семестър + 250 лв. за защита на
дипломна работа.
4. Сигурност в публичния и частния сектор – редовно обучение, 4 семестъра (за
неспециалисти), такса – 500 лв. на семестър + 250 лв. за защита на дипломна работа.
5. Дипломация и международни отношения- редовно обучение, 4 семестъра (за
неспециалисти), такса – 500 лв. на семестър + 250 лв. за защита на дипломна работа
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По т. 2 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отменя семестриалните заверки за всички специалности
във факултета. Решението влиза в сила от учебната 2011/2012 г.
По т. 3 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ определя гл. ас. д-р Тодор Бистрашки за координатор и
организатор на честванията на ФИФ във връзка с тържествата по случай
50-годишнината на университета.
По т. 4 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ:

ФС

на

ФИФ

приема

документацията

за

акредитация

на

образователната и научна степен доктор по професионално направление 3.1
Социология, антропология и науки за културата.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението за годишна такса в размер на
1600 лв. (хиляда и шестстотин лева) за обучение на докторанти в професионалните
направления 2.2 История и археология, 2.3 Философия, 2.4 Религия и теология,
3.1. Социология, анропология и науки за културата.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението докторантите във факултета да
преминат обучение в рамките на пет лекционни курса от докторантската
програма.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отлага промяната в учебния план на специалност
История за месец септември 2011 г., след внасяне на доклад с подробно разяснение
на промените.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема следната промяна в учебния план на
специалност Социална антропология:
Дисциплината Глобализация и национализъм (30/15) от ІV семестър се премества
в ІІІ семестър.
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Дисциплината Епистемология (30/15) от ІІ семестър се премества в ІV семестър.
Промените влизат в сила от учебната 2011/2012 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява новия избираем курс История на българската
социология. Курсът стартира през зимния семестър на 2011/2012 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема следните промени в учебния план на
специалност Социология:
1. От Блок Задължителни учебни дисциплини, дисциплината Логика и
методология

на

хуманитарните

науки

ІІ

/Емпирично

приложение

на

практическата логика/ преминава в Избираеми блокове учебни дисциплини Блок Критическа социология и общество на знанието. Дисциплината Социология
на неравенството и социалните стратификации от Избираем блок Критическа
социология и общество на знанието преминава в Блок Задължителни учебни
дисциплини, като остава в шести семестър.
Промяната е в сила от учебната 2011/2012 година.
2. Курсът „Микроистория и социология на публичността” (от блока учебни
дисциплини „Критическа социология и общество на знанието”) преминава от
седми в осми семестър на мястото на курса „Социология на биотехнологиите и
биовластта”, който преминава в седми семестър.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема всяка избираема дисциплина, която студентите
от всички специалности на Философско-историческия факултет посещават извън
факултета, да носи по 4 кредита. Решението влиза в сила от учебната 2011/2012 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема проф. дин Казимир Попконстантинов
Константинов за гост-преподавател със срок от една година, считано от 01.11.2011.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема проф. дин Иван Илиев Стоянов за
гост-преподавател със срок от една година, считано от 01.11.2011 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема преназначаването на д-р Борислава Петкова
Петкова от длъжност секретар на факултет на длъжност асистент по
фолклористика, считано от 1 септември 2011 г.
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РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема назначаването на Милена Георгиева Ташева на
длъжност асистент по социология, считано от 1 ноември 2011 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава допълнителни 20 часа упр. (тарифна ставка
4,50 лв./час упр.) на д-р Ина Димитрова Димитрова за учебната 2010/2011 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподавателиза
специалност Теология (редовно и задочно обучение) за учебната 2011/2012 г.:
1. Д-р Ивелина Николова Николова – Апологетика, Приложна етика, Нравствено
богословие, Догматическо богословие - 380 ч. упр.
2. Д-р Ивайло Петров Николов – Богословие на иконата, Православна духовност,
Устройство и управление на БПЦ – 325 ч.упр.
3. Х.ас. Валери Георгиев Стоицов – Антична философия, Омилетика – 100 ч. упр.
4. Ас. Илиян Пенков Друмев - Английски език – 100 ч.упр.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава следните хонорувани преподавателиза
специалност Археология за учебната 2011/2012 г.:
1. Д-р Божидар Ангелов Драганов – Избираема дисциплина – 70 ч. упр.
2. Д-р Здравка Петрова Коркутова – Избираема – 70 ч. упр.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява предложения конспект за държавен изпит в
магистърска програма “Медийна комуницкация”.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ обявява факултативно изучаване на руски език за
всички специалности от факултета през учебната 2011/2012 г. Курсът ще стартира
при записали се минимум 10 души.
По т. 5 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема промяната в т. 2 от раздел Пояснения:
1. В колонките за професор в скоби е отбелязано, че при наличие на
защитена дисертация за доктор на науките или публикувана монография,
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минималният брой на публикуваните статии и доклади може да бъде по-малък. Но
те не трябва да са част на дисертацията, респ. монографията.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема изискванията за наукометрични данни за
придобиване на научни степени и звания във Философско-историческия факулет.
Наукометричните данни да бъдат публикувани на интернет страницата на
факултета.
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