Протокол № 64

Днес, 22.10.2012 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи: 21
Отсъстващи: 6 – проф. дтн Димитър Киров, проф. дфн Албена Хранова, проф. дфн Огнян
Сапарев, доц. д-р Константин Куцаров, студент Тихомир Ташев, студент Кристиян Найденов.
Редуцирани: 3 - проф. дфн Любомир Христов, доц. д-р Иво Христов, студент Георги
Панчев;
Решение се взима с 12 положителни гласа.
Доц. д-р Мария Шнитер, Декан на Философско-историческия факултет откри заседанието
и предложи следния Дневен ред:
1. Протеклата и приключила КСК`2012
2. Избор на редовен доцент по Социология;
3. Избор на главен асистент по Български фолклор;
4. Утвърждаване на научно жури във връзка с провеждането на конкурс за заемане на
академична длъжност доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Социална
философия и биоетика;
5. Утвърждаване на научно жури във връзка с провеждането на конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; Професионално направление 2.2 История и археология; Научна специалност
“Средновековна обща история”(История на Византия);
6. Приемане на процедури за провеждане на конкурсни изпити за доктор и главен
асистент във Философско-историческия факултет;
7. Разни
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
доц. д-р Мария Шнитер: Имаме кворум и предлагам да започнем, защото се очертава
сериозен ФС, първи след лятната пауза. Някой има ли други предложения към дневния ред.
доц. д-р Илка Петкова: Ще запозная ФС с последните решения на Атестационната комисия ,
но може да стане и в точка разни.
По точка 1 от Дневния ред:
По т. 2 от дневния ред:
Проведе се явно гласуване и предложението бе прието единодушно
РЕШЕНИЕ: ФС избира гл. ас. д-р Мирослава Радева Янова за академичната
длъжност доцент в ПУ “Паисий Хилендарски” по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Социология (Електорална социология).
По т.3 от дневния ред:

Проведе се явно гласуване и предложението бе прието единодушно
РЕШЕНИЕ: ФС избира ас. д-р Борислава Петкова Петкова за академичната
длъжност главен асистент в ПУ “Паисий Хилендарски” по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност Етнология (Български фолклор).
По т. 4 от дневния ред:
Проведе се явно гласуване и предложението бе приетоединодушно.
РЕШЕНИЕ: Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент по област на висше 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3.
Философия, научна специалност Социална философия и биоетика, Факултетният съвет на
Философско-историческия факултет утвърждава следния състав на научно жури:
Вътрешни членове:
1. Проф. дсн Кольо Видев Коев (област на висше образование 3. Стопански, социални и
правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за
културата, научна специалност Социология, ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра
„Социология и науки за човека“);
2. Доц. дфн Димитър Владимиров Мирчев (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Съвременна
философия, ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра „Философия“);
3. Доц. д-р Светлана Темелкова Събева (област на висше образование 3. Стопански,
социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Социология, ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра
„Социология и науки за човека“);
4. Доц. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия на
културата, ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра „Философия“);
Резервен член:
1. Проф. дфн Албена Владимирова Хранова (по област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност Теория и история на
културата);
Външни членове:
1. Проф. дфн Христо Петков Тодоров (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия,
НБУ);
2. Проф. дфн Стилиян Йотов Йотов (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност История на
философия, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История на философия“);

3. Доц. д-р Димитър Милчев Вацов (област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия,
НБУ)
Резервен член:
1. Доц. д-р Лиляна Димитрова Деянова (по област на висше образование 3. Стопански,
социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност Социология, СУ „Св. Климент Охридски“).
По т. 5 от дневния ред:
Проведе се явно гласуване и предложението беше прието единодушно.
РЕШЕНИЕ: Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление 2.2 История и археология; Научна специалност “Средновековна обща
история”(История на Византия), Факултетният съвет
на Философско-историческия
факултет утвърждава следния състав на научно жури:
Външни членове на научното жури
1. Академик Васил Тодоров Гюзелев (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
медиевистика/средновековна българска история, история на Византия, средновековна обща
история), БАН.
2. Проф. дин Лиляна Видинова Симеонова (област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна
специалност Медиевистика/ история на Византия, средновековна обща история,
средновековна балканска история,), Институт по балканистика с Център по тракология БАН.
3. Проф. дин Петър Димитров Ангелов (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
Медиевистика/ средновековна обща история, средновековна българска история,), СУ „Св.
Климент Охридски”.
4. Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова-Чавдарова (област на висшето образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна
специалност Медиевистика/ средновековна българска история, средновековна обща
история,), СУ „Св. Климент Охридски”.
Резервен член:
Доц. д-р Георги Николов Николов (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
Медиевистика/ средновековна българска история), СУ „Св. Климент Охридски”.
Вътрешни членове на научното жури:
1. доц. д-р Илка Любенова Петкова, (област на висшето образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
Медиевистика/ история на Византия, средновековна обща история), ПУ “Паисий
Хилендарски”.

2. доц. д-р Иван Христов Джамбов, (област на висшето образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология),
ПУ “Паисий Хилендарски”.
3. доц. д-р Димчо Дончев Чешмеджиев (област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
История на България) ПУ “Паисий Хилендарски”
Резервен член:
доц. д-р Добринка Драгиева Парушева (област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна
специалност История на България) ПУ “Паисий Хилендарски”
По т. 6 от дневния ред:
Проведе се явно гласуване и предложението беше прието единодушно.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ единодушно приема следните правила за провеждане на на
кандидат-докторантски изпит и изпит за главен асистент във Философско-историческия
факултет, а именно:
Правила за провеждане на кандидат-докторантски изпит във ФИФ
1. Тези правила представляват допълнение към чл. 13, ал.4 на ПРАСПУ;
2. Кандидатите за докторанти в редовна и задочна форма на обучение полагат изпит по
специалността и изпит по чужд език;
1.1.
Изпитът по специалността протича в два етапа – писмен и устен;
2.1.1 Писменият изпит продължава 4часа. Темата се формулира от комисията
непосредствено преди изпита на базата на предварително изготвен конспект;
2.1.2 До устен изпит се допускат кандидати, получили на писмената разработка
най-малко “много добър”. Устният изпит включва два въпроса и обсъждане на
писмената работа на кандидата;
3. Успешно е положил изпит по специалността кандидат, получил средна оценка
най-малко “много добър” от писмения и устния изпит;
4. В зависимост от спецификата на темата на дисертацията, кандидатът трябва да
положи допълнителен изпит по чужд език, който се обявява едновременно с темата.
Правила за провеждане на изпит за главен асистент във ФИФ
1. Тези правила представляват допълнение към чл. 13, ал.4 на ПРАСПУ;
2. Кандидатите за докторанти в редовна и задочна форма на обучение полагат изпит
по специалността;
2.1.Изпитът по специалността протича в два етапа – писмен и устен;
2.1.1 Писменият изпит продължава 4часа. Темата се формулира от комисията
непосредствено преди изпита на базата на предварително изготвен конспект;
2.1.2 До устен изпит се допускат кандидати, получили на писмената разработка
най-малко “много добър”. Устният изпит включва два въпроса, единият от които е
обсъждане на писмената работа на кандидата;
3. Успешно е положил изпит по специалността кандидат, получил средна оценка
най-малко “много добър” от писмения и устния изпит;

По т. 7 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ НЕ гласува допълнително 60 ч.упр. на ас. Димитър
Мирчев.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърди нов избираем курс за студентите от
специалност Философия: Философия на биологията, с хорариум 30/0 и преподавател хон. ас
д-р Стефан Петков.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира за хоноруван преподавател през учебната
2012/2013 г.:
хон. ас д-р Стефан Петков
(Философия на биологията, изпит)

75 часа упражнения

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ взе решение за ЕДНОКРАТНА промяна в учебния
план на специалност Социална антропология, важаща за випуск 2010.
Избираема дисциплина 1 се премества от VІІ-ми в ІV-ти семестър, за учебната
2011/2012 година.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ взе решение за ПОСТОЯННА промяна в учебния
план на специалност Етнология , важаща от учебната 2012/2013 тодина..
Дисциплината Естетика се премества от V-ти в VІ-ти семестър, а на нейно
място студентите ще изучават Избираема дисциплина, като хорариумът и кредитите се
запазват.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира за хоноруван преподавател през учебната
2012/2013 г.:
хон. ас Таня Найденова
(Испански език, изпит)

75 часа упражнения

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира за хоноруван преподавател, за специалност
Етнология, през учебната 2012/2013 г.:
Докторант Ива Петрова Куюмджиева
(Културни организации, изпит)

75 часа упражнения

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ взе решение за следните еднократни промени в
учебния план на специалност Социология:
1. Еднократна промяна в хорариума на учебна дисциплина „Приложна математика”
от 30/15 учебни часа на 15/30 учебни часа.
2. Учебна дисциплина „ Икономика на техническата промяна” да се изучава вместо
в V-ти (пети зимен) - в VІ-ти(шести летен) семестър за предстоящите две учебни
години – 2012/2013г. и 2013/2014г.
3. Учебните дисциплини „Социални, политически и електорални изследвания” и
„Маркетингови изследвания” да се изучават вместо в VІІ-ми (седми зимен) – в
VІІІ-ми (осми летен) семестър.

4.

Учебните дисциплините „Медийни изследвания” и „Интернет като
информационна среда, метод и обект на изследване” да преминат за изучаване от
VІІІ-ми (осми летен) – в VІІ-ми (седми зимен) семестър.
5. Еднократна промяна, в сила само за учебната 2011/2012 година, като се заменя
учебната дисциплина “Анализ на съдържанието на документи” с вече изучаваната
в 6-ти /зимен/ семестър на учебната 2011/2012 година дисциплина “Специални
анализи в маркетинговите изследвания”, която носи същия брой кредити – 3(три).
6. Учебната дисциплина „ТЕСИ” да се изучава в пети (зимен) семестър, вместо в
шести (летен) семестър, а дисциплината „Анализ на съдържанието на документи”
да се изучава в шести (летен) семестър, вместо в пети (зимен) семестър, като
промяната да влезе в сила за настоящата учебна 2012/2013г.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ взе решение за промяна в учебния план на
специалност “Социология на правото, икономиката и иновациите”, като учебната
дисциплина „Качествени методи” да се изучава вместо във втори (летен) – в трети (зимен)
семестър, а дисциплината „Количествени изследвания” да премине за изучаване от трети
(зимен) – във втори (летен) семестър.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ взе решение за еднократна промяна в учебния план
на специалност “Социология”, влизаща в сила за учебната 2012/2013 година, като учебната
дисциплина „История на философията (антична и класическа философия)” да се изучава
вместо в първи (зимен) – в четвърти (летен) семестър, в поток със специалност Философия.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува допълнително часове за упражнения и
провеждане на изпит на хоноруван преподавател през учебната 2012/2013 г.:
хон. ас Димитър Божков
(Критическа социология, изпит)

40 часа упражнения

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува за хоноруван преподавател в бакалавърски
програми “Философия”, “Социална антропология” и “Социология” през учебната 2012/2013
г.:
хон. ас Валентин Диков Дишев
(Увод в социологията,
Социология на мрежите)

90 часа упражнения

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува за хоноруван преподавател в бакалавърска
програма “Социология” през учебната 2012/2013 г.:
хон. ас Емилия Иванова Ханджийска
(Английски език, изпит)

175 часа упражнения

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува допълнително часове за хоноруван
преподавател в бакалавърски програми “Социология и науки за човека” и “Философия”
през учебната 2012/2013 г.:
хон. ас. Мартина Минева
75 часа упражнения
(Формална логика, История на социологията, изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува за хоноруван преподавател през учебната
2012/2013 г. вместо д-р Тодор Траянов Галев:
хон. ас. Мими Иванова Василева
105 часа упражнения.
(Социология на информационното общество, изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира за хонорувани преподователи към
специалност История за учебната 2012/2013 година
1. Доц. д-р Иван Михайлов Тодоров – “История на стария свят” и “Тракология” – 270
ч.упр.,;
2. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – История на България (Средновековие) и
Избираема дисциплина - 140 ч упр.;
3. Гл.ас. д-р Димитър Веселинов Димитров – “Средновековна обща история”, “История
на Византия”– 170 ч.упр.,;
4. Проф. д-р Румяна Нейкова Кушева – Методика на обучението по История – 130 ч. упр;
5. Гл.ас.д-р Русалена Веселинова Пенджекова–Христева – “Архивистика”, “Увод в
историческото познание”, “Факултативна дисциплина” – 260 ч упр.,; Антична и
средновековна историография, Историография на средновековието и новото време и
Историография – 200 ч упр.
6. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – “Евразийски идентичности”, “Геополитика на
Балканите”, 255 ч упр
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема сформирането на Икономическа комисия и
избира за неин председател доц. д-р Мария Шнитер. В срок до следващия Факултетен съвет
всяка катедра да излъчи свой представител за член на Комисията.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира за хоноруван преподовател към специалност
Археология за учебната 2012/2013 г. д-р Лидия Димитрова Домарадска – Антична
епиграфика – 70 часа упражнения.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува за хонорувани преподавател през І (първи
зимен) семестър на учебната 2012/2013 г. следните преподаватели, със съответния хорариум
в специалност “Теология”:
1. Проф. дфн Любомир Илиев Христов
(Руска религиозна философия, изпит)

35 часа упражнения.

2. д-р Ивайло Николов Николов
70 часа упражнения.
(Въведение в СПСЗ, Тълкуване на СПСЗ-І част, изпит)

3. свещ. Добромир Костов
(Богослужение и типик, Омилитеки, изпит)

43 часа упражнения.

4. хон. ас. Красимир Димитров Димитров
(Източноцърковно пеене-І част,Хор, изпит)

35 часа упражнения.

5. Проф. дфн Георги Теологов Каприев
45 часа упражнения.
(Символи и знаци в еклесиологията на църковното изкуство, изпит)
6. Проф. дфн Калин Тодоров Янакиев
(Християнска философия-ІІ част, изпит)

35 часа упражнения .

7. хон. ас. Валери Георгиев Стоицо
25 часа упражнения
(упражнения ВСПСЗ, ТСПСЗ-І част, ТСПНЗ-Ічаст)
8. д-р Ева Кръстева Ковачева
(Тълкуване Св. Писание на НЗ, І част)

30 часа упражнения

9. хон.ас. Димитър Атанасов Мирчев
(Библейски гръцки език, І част )

15 часа упражнения

10. Проф. дфн Цветана Георгиева Петрова
40 часа упражнения.
(Християнски сюжети в класическа руска и българска литература, І част )
11. доц. д-р Апостол Живков Делипапазов 50 часа упражнения.
(Практика,изпит, Литугика І част )
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ гласува сумата от 100(сто) евро на гл.ас. д-р Миглена
Иванова Златкова от катедра “Етнология” за командировката й до Франция, Париж и
участето й с доклад в конференция на тема: “ Memoires des migrations et temps de l`histoire”
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ избира за хоноруван преподавател, за Магистърска
програма Управление на културното наследство, през учебната 2012/2013 г.:
Доц. д-р Костадин Атанасов Кисьов
70 часа упражнения.
(Археологическото наследство на България,, изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ взе решение за ЕДНОКРАТНА промяна в учебния
план на специалност Теология , важаща от учебната 2012/2013 тодина.
Дисциплината Пастирска психология, изучавана в VІІ и VІІІ семестър се
заменя с дисциплината Пастирско богословие, като хорариумът (75/30) и кредитите(5) се
запазват.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отправя препоръка към гл. ас. д–р Тихомир Николов Митев
за ускоряване на работата по хабилитационен труд и утвърждава ПОЛОЖИТЕЛНАТА
атестационна оценка.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ отправя препоръка към гл.ас. д-р Светослав Петров Славов
за ускоряване на работата по хабилитационен труд и утвърждава ПОЛОЖИТЕЛНАТА
атестационна оценка

22.10.2012 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Мария Шнитер)
Протоколчик:
(Кремена Цанкова)

