ПРОТОКОЛ № 97/28.03.2016

Протокол № 97
Днес, 28.03.2016 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 28
Присъстващи: 22
Отсъстващи: 5 –проф. д.м.н. Георги Тотков, проф. д.ф.н. Огнян Сапарев, доц. д-р
Апостол Делипапазов, доц. д-р Иво Христо, доц. д-р Константин Куцаров;
Редуцирани: 1 – доц. д-р Ина Димитрова (майчинство).
Решение се взима с 15 положителни гласа.
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Гласуване на летните практики за учебната 2015/2016 г.;
2. Процедурни въпроси;
3. Текущи.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява летните практики по етнология и социална
антропология, заложени в учебните планове на ІІ и ІІІ курс специалности
Етнология и Социална антропология, да се проведат в периода 11-16 юли 2016 г. в
град Пловдив, както следва:


Специалности Етнология, II курс, и Социална антропология, II курс – с
Ръководители: гл. ас. д-р Борислава Петкова и ас. д-р Елица Стоилова;



Специалности Етнология, III курс, и Социална антропология, III курс – с
Ръководители: гл. ас. д-р Мария Кисикова и гл. ас. д-р Меглена Златкова;

ФС на ФИФ одобрява следната план-сметка за летните практики на II и III курсове,
специалности Социална антропология и Етнология за учебната 2015/2016 г.
№

Пособия

Цена

Брой

Сума

1.

CD

0.30 лв

30

9.00 лв

2.

DVD

0.60 лв

10

6.00 лв

3.

Тетрадки

0.50 лв

30

15.00 лв

4.

Батерии ААА

0.50 лв

30

15.00 лв

ОБЩО: 45.00 лв

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на лятната практика на
специалност Философия 3 курс, VI семестър, за периода от 4-8 юли 2016 г. за 5 (пет)
дни, в университетската база в с. Загражден, обл. Смолян. Пътуването е със
служебен транспорт, а настаняването в университетската база.

План-сметка
№ по
ред
1
2

Участник

Дневни за
периода
5 дни х 20лв =
100,00
5х21х1 лв=147
лв

Гл.ас. д-р Валентин
Аспарухов-ръководител
Студенти 3 курс
Философия редовно 21
студента

Всичк
о общо

Нощувки за
периода
0

205,00

Общо
100,00

0

105,00

0

205, лв

Решение: ФС на ФИФ одобрява лятната практика на 2 курс редовно и
задочно обучение на специалност Теология и провеждането й в Ставропигиалния
Бачковски манастир в периода 05-09 юли 2016 година, с ръководител ас. д-р
Адриана Христославова Любенова.
План-сметка
№

Участник

№ по
ред
1Ас. д-р Адриана
Христославова Любеноваръководител
2Студенти 2 курс Теология
редовно 21 бр
3Студенти 2 курс
Теология задочно 9 бр
О

Дневни за
периода

Нощувки за
периода

Общо в
лева

5 дни х 20лв
= 100,00

0

100,00

5х21х1 лв
=105 лв
0

0

105,00

205,00 лв

0

0
205,00 лв

общо

Решение: ФС на ФИФ одобрява лятната практика „ЕСИ“ за студентите от І
курс, специалност „Социология на правото, икономиката и иновациите“.
Ръководител на практиката е гл. ас. д-р Светослав Славов. Теоретичната част от
практиката ще се проведе на 14.04. в гр. Пловдив, ул. Костаки Пеев 21, а теренните
занимания по реално емпирично-социологическо изследване ще се проведат в
рамките на 10 дни, в периода 15 – 25 април 2016 г., на територията на гр. Пловдив.

Решение: ФС на ФИФ одобрява лятната практика по Наука, технологии,
иновации за студентите от ІІІ курс, специалност „Социология на правото,
икономиката и иновациите“. Темата на практиката е „Социология на големите
технически системи”. Теоретичната част от практиката ще се състои на 23.06. и
24.06.2016 г. в гр. Пловдив, ул. „Костаки Пеев” 21, а теренните занимания на стажа
ще се проведат в периода 25.06. – 01.07.2016 г., на територията на медицински и
биологични лаборатории в района на Пловдив и Стара Загора. За техническото
осигуряване на лятната практика са необходими следните консумативи: 10
цифрови диктофона и 5 зарядни устройства (които са налични във ФИФ) и външен
хард диск за архив на фото и видео данни.

ПЛАН – СМЕТКА
Вид разход
Външен хард диск (за архив на фото и
видео данни)

Брой

Единична цена

Обща сума

1

149,00

149,00

ОБЩО:

149,00 лв.

Решение: ФС на ФИФ одобрява лятната практика по „Пенитенциарни
институции, институции по социални грижи, агенция по заетостта“ за студентите
от ІІ курс, специалност „Социология на правото, икономиката и иновациите“. За
провеждането й студентите ще бъдат разделени в две групи:


Практиката в направление „Социални институции“ ще се проведе в рамките
на една седмица в периода 03.05. – 20.05.2016 г. в Комплекс за социални
услуги за деца и семейства, гр. Пловдив, съгласно сключено споразумение.
Ръководител на практиката: доц. д-р Сийка Ковачева
 Практиката в направление „Пенитенциарни институции“ ще се проведе в
периода 29.06.–01.07.2015 г. в Районна прокуратура-Пловдив, Затвор
Пловдив и Пробационна служба Пловдив, съгласно сключени споразумения
за провеждане на летни стажове с посочените институции. Ръководител на
практиката: доц. д-р Иво Христов
За техническото осигуряване на лятната практика са необходими следните
консумативи: 10 цифрови диктофона и 5 зарядни устройства (които са налични във
ФИФ), 20 батерии.

Решение: ФС на ФИФ одобрява посещението с учебна цел на студентите от
ІІ курс, специалност „Археология” до обекти от античната история на българските
земи – посещение с учебна цел на археологически резерват Кабиле, археологически
резерват Антична Аполония, музеите в гр. Царево, гр. Китен и гр. Малко Търново
на следните дати: 12 - 14.05.2016 г. (четвъртък, петък, събота). Ръководител: ас. д-р
Божидар Драганов.
ПЛАН – СМЕТКА



На 13 студенти нестипендианти се полагат:
- 1 лв. – дневни (за един студент)

- 39 лв.

Командировки – ръководители

- 60 лв.
ОБЩО:

99 лв.

По точка 2 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява годишните отчети, становищата на
Научните ръководители и атестационните оценки на следните редовни докторанти
към катедра Етнология на Философско-историческия факултет:
1.

Такухи Зарех Тавитян, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2014
г. – Оценка: Много добър;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Гергана Цонева Козмиду, докторска програма Етнология, зачислена на
01.03.2014 г. – Оценка: Много добър;
Тотка Петрова Григорова, докторска програма Науки за културата, зачислена
на 01.03.2014 г. – Оценка: Много добър;
Петко Деянов Георгиев, докторска програма Науки за културата, зачислен на
01.03.2014 г. – Оценка: Много добър;
Свобода Максимова Стоева, докторска програма Социална антропология,
зачислена на 01.03.2014 г. – Оценка: Много добър;
Анелия Илиева Авджиева, докторска програма Социална антропология,
зачислена на 01.03.2014 г. – Оценка: Много добър;
Светослава Валентинова Манчева, докторска програма Социална
антропология, зачислена на 01.03.2014 г. – Оценка: Много добър;
Стефана Пламенова Минчева докторска програма Етнология, зачислена на
01.03.2015 г. – Оценка: Много добър;
Горан Георгиев Стефанов докторска програма Етнология, зачислена на
01.03.2015 г. – Оценка: Много добър;
Анелия Иванова Манова докторска програма Етнология, зачислена на
01.03.2015 г. – Оценка: Много добър;
Милена Кирилова Иванова – Леблан докторска програма Социална
антропология, зачислена на 01.03.2015 г. – Оценка: Много добър;
Мария Радославова Славчева докторска програма Социална антропология,
зачислена на 01.03.2015 г. – Оценка: Много добър;
Зорница Георгиева Пранджева докторска програма Етнология, зачислена на
01.03.2015 г. – Оценка: Много добър.

Решение: ФС на ФИФ одобрява зачисляването като докторант на
самостоятелна подготовка към катедра „Приложна и институцуионална
социология“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за
културата, докторска програма по Социология на Венелин Василев Петров с тема
на дисертационния труд „Дилеми и предизвикателства през комерсиалната
академична наука в България“. Научен ръководител - гл. ас. д-р Тихомир Митев.

Решение: ФС на ФИФ одобрява обявяването на конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4 Религия и теология, научна специалност
Систематическо богословие (Нравствено богословие), със срок 3 месеца от
обнародването в ДВ. Катедрата разполага със щатна бройка.

Решение: ФС на ФИФ отлага обявяването на конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4 Религия и теология, нaучна специалност
Библеистика (Стар завет и Агиология).

Решение: ФС на ФИФ одобрява обявяването на конкурс за заемане на
академична длъжност доцент по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност: Социология (Социални

изследвания на науката и технологиите) със срок 3 месеца от обявяването на
конкурса в Държавен вестник.
Катедрата разполага с щатна бройка.

Решение: ФС на ФИФ одобрява предложените от ДС на ФИФ мерки за
оптимизация на финансовото положение на Факултета.
• да се съкратят хоноруваните преподаватели (хоноруваните преподаватели да
са до 10% или при необходимост не повече от 15% от четените в специалността
курсове);
• да се спре изплащането на нощувки за щатните преподаватели;
• да се оптимизира щатният състав на Факултета;
• използване на общежитията на университета на преференциални цени – 20
лв, които се заплащат от преподавателите.

Решение: ФС на ФИФ одобрява предложението на проф. д-р Иван Чалъков
за осигуряване на стая за докторантите на ФИФ, която да е оборудвана с два
компютъра и където те да могат да работят. Същата може да бъде използвана и за
упражнения с малка група студенти.
Към момента във Философско-историческия факултет са зачислени: 25 редовни
докторанти и 3 докторанти на самостоятелна подготовка.

Решение: ФС на ФИФ одобрява следната завка за брой студенти за учебната
2016-2017:






2.2 История и археология – 34 места (28 места редовно: 14 места за
специалност История, 14 места за специалност Археология; 2 места задочно;
4 места магистри редовно); по чл. 9 – 24 места (за магистри); по чл.21 (5%
платено обучение) – 8 места задочно за бакалаври;
2.3 Философия – 12 места;
2.4 Религия и теология – 14 места;
3.1 Социология, антропология и науки за културата – 70 места (за СПИИ –
27, за СНЧ – 23, за Етнология и Социална антропология – 20 места); по чл. 9
– 17 места (за СПИИ – 5, за СНЧ – 5, за Етнология и Социална антропология
– 2, друга специалност - 5 места); по чл.21 (5% платено обучение) – 17 места.

28.03.2016 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Красимира Кръстанова)
Протоколирал:
(Десислава Димитрова)

