Протокол № 58
Днес, 14.12.2011 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия
факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи:15
Отсъстващи: 13 – проф. дфн. Любомир Христов, проф. дин Людмил Спасов, проф. дфн
Огнян Сапарев, доц. д-р Бойко Белегов, доц. д-р Веселина Петрова, доц. д-р Добринка
Парушева, доц. д-р Костадин Куцаров, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р Цветозар
Томов, Георги Панчев, Милен Миленов, Тихомир Ташев, Теодора Демирева
Редуцирани: проф. дфн. Инна Пелева, доц. д-р Сийка Ковачева
Решение се взима с 16 положителни гласа.
Избор се прави с 9 положителни гласа.
Доц. д-р Мария Шнитер предложи следния Дневен ред:
1.Обсъждане проблемите по предстоящата институционална акредитация
2.Обсъждане проблемите поКСК 2012 (промени в балообразуването, учебни
програми и др.)
3.Разни
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По т.1 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС към Философско-исторически факултет:
1. Поставя задачата по изпълнението и обобщението на таблиците за
институционалната таблица на Ръководителите на Катедри.
2. Възлага на Катедри “Приложна и институционална социология” и
“Критическа и приложна социология” да изработят вариант за въпросник
за студентите до 22.12.2011 г.

По т.2 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС към Философско-исторически факултет приема предложението
на Катедра “Философия” относно КСК 2012:
Първо: Отпада изпита по философия поради неефективност, малък брой
кандидати и слаби резултати.
Второ: Оценката за приема, която трябва да е максимум 36 точки се
формира от:
Кандидатстудентски
изпит
по
един
от
изброените
предмети
–
История на България, Български език, Българска литература, Изпит по
психология, Английски, Немски, Френски език, ДЗИ по Философия (отпада
математиката). Резултатът от този изпит се учетворява и към него се прибавят две
от следните оценки по избор: резултатът от ДЗИ по Философия (ако е държан

кандидат-студентски изпит по горе изброените дисциплини) и Среден успех от
дипломата за средно образование или резултат от дисциплината Философия.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението на Катедрите “Обща история и
Археология” и “История на България” относно КСК 2012, а именно нов формат за
провеждане на кандидат-студентския изпит по история – тест по История на
България, както и два варианта на балообразуване за КСК 2012: I вариант –
оценка от КС изпит по История на България (ушесторена) и II вариант – оценка
от матурата по История (учетворена) + оценката от матурата по Български език
(удвоена).

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението на Катедрата по „Теология” за
отпадането

на

кандидат-студентски

изпит

за

специалност

Теология.

Кандидат-студентският конкурс ще се провежда по документи.
Балообразуващите оценки да бъдат:
1. Български език – оценка
2. История – оценка
3. Матура – удвоена оценка

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ не приема внесените документи по разкриването на нова
специалност “Икономическа и правна социология”.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ препоръчва на Катедра “Приложна и институционална
социология” да

доразработи и доуточни с Катедра “Критическа и приложна

социология” учебния план на предложената

за разкриване специалност

“Икономическа и правна социология”.

По т.3 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема положителната атестация на гл. ас. д-р Меглена
Златкова.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложения нов състав на Комисията по
качестото към ФИФ:

доц. д-р Добринка Парушева
доц. д-р Иван Чалъков
ас. д-р Симеон Кацаров
ас. д-р Стоян Попов
гл. ас. Стоян Антонов
проф. дфн Албена Хранова
ас. д-р Маргарита Загарова
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението следващото Общо събрание да е
на 23.01.2012 г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението за създаването на компютърна
зала поне с 20 компютъра, получените по проекти скенер за дигитализиране на
ценни книги и документи, както и на прозрачни носители.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението за ЕДНОКРАТНО изнасяне
на лекция от 4 часа, на студентитет от І, ІІ, ІІІ и ІV курс,
специалност “Археология”, от специалист в областта на
Бронзовата епоха, от доц. д-р Стефан Александров, от
НАИМ-БАН.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема хорариума по методика на обучението по
“История”, в специалност “Археология” редовно обучение, от 450 часа упражнение
Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа
практика на хон. ас. Силвия Иванова Джамбова, за тази учебна година

(2011-2012).
ФС на ФИФ възлага на доц. Кръстанова сформирането на Комисия за
актуализиране и уеднаквяване на учебните планове
и групи на всички
специалности към ФИФ.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява предложените часове за магистърската
програма “История и цивилизации на Стария и Новия свят”, от 30/0 часа
(лекции/упражнения) по дисциплина “Пътища и транспортни съоръжения в
Древна Тракия” на доц. д-р Иван Тодоров и 30/0 часа (лекции/упражнения), по
дисциплина “Италианската търговия в Черно море (ХІІІ-ХІVвек)” на гл. ас. д-р
Димитър Димитров.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ връща доклада и препоръчва на доц. Чешмеджиев
лятната практика по архивистика да бъде заложена в учебния план на
специалностите и да обхваща 30 часа.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема списъка с курсове на английски език, подходящи
за студенти по история.
Dobrinka Parusheva/Albena Hranova
Balkan Modernities: Pieces of a Puzzle
Dobrinka Parusheva
Balkan Political Elites, 19th and 20th century
Ivan Tchalakov
Robert Merton reconsidered (Science and Scientists in the Modern Society)
Meglena Zlatkova/Stoyan Antonov
Roma: Boundaries, Symbols, Identities
Meglena Zlatkova
Anthropology of Urban Places
Stoyan Popov
Bulgarian Medieval Archaeological Findings - Urban Life and Castles
Valentin Petroussenko
Concise Modern History of Bulgaria and neighboring Balkan countries. Period of
Democratic Transitions since 1989

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира следните хонорувани преподаватели към
магистърската програма “Управление на иновациите и изследователската
дейност":
Проф. д-р Деян Пендев
80 часа упражнения
(Предприемачески мениджмънт и иновации. Бизнес план и стратегическо
планиране, провеждане на изпит)
Ст..н.с II с.т. д-р Пламен Димитров Чипев 95 часа упражнения
(Организациия и управление на иновационната и изследователска дейност в
корпорациите, провеждане на изпит)

Ас. Мими Иванова Василева
340 часа упражнения
(Национални и регионални иновационни системи. Научна и технологична
политика; Маркетинг; Финансиране на изследователската и развойна дейност.
Фондове за рисков капитал, провеждане на изпит)
Ас. Иван Николов Иванов

130 часа упражнения

(Финансиране на изследователската и развойна дейност; Фондове за рисков
капитал, провеждане на изпит)
Ас. Михаела Райков
130 часа упражнения
(Изработване и управление на проекти, провеждане на изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението за допълнителни часове, както
следва:
ас. Аксиния Радославова Бутева
40 часа упражнения
(Иновационни практики в туризма и културата, провеждане на изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема предложението, както следва:
Таня Любенова Рейтан-Маринчешка
(Балканите и европейската цивилизация)

20 часа упражнения

Найден Николов Попов
(Визуална семиотика)

20 часа упражнения

14.12.2011 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Мария Шнитер)
Протоколчик:
(Десислава Димитрова)

