Протокол № 118
Днес, 26.02.2018 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи: 27
Отсъстващи:доц. д-р Стоян Чиликов
Редуцирани: проф. д-р Иво Христов (неплатена отпуска), проф. д-р Райчо Пожарлиев (в болничен)

Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
Приемане на тримесечни и годишни отчети на докторанти, гласуване на становища и атестационна оценка;
Отчисляване на редовни докторанти прием 2015 година по област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторски програми
по Етнология, Социална антропология, Науки за културата и Социология; Отчисляване на докторанти на
самостоятелна подготовка
Обсъждане и приемане на индивидуални планове на докотранти за зачисляване към 01.03.2018 година;
Текущи

1.
2.

3.
4.

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред:
Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема годишните отчети, становищата на научните
ръководители и атестационните оценки на докторантите от катедра „Етнология“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зорница Георгиева Пранджева, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2015г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Стефана Пламенова Минчева, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2015г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Горан Георгиев Стефанов, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2015 г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Анелия Иванова Манова, докторска програма Етнология, зачислен на 01.03.2015г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Васил Николов Караджов, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2016 г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Мария Радославова Славчева, докторска програма Социална антропология, зачислена на 01.03.2015 г., катедра
„Етнология“; Оценка: Много добър
Петя Атанасова Петрова, докторска програма Социална антропология, зачислена на 01.03.2016 г., катедра
„Етнология“; Оценка: Много добър

Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема годишните отчети, становищата на научните
ръководители и атестационните оценки на докторантите от катедра „Приложна и институционална социология“

1. Иван Кирилов Лазаров - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена оценка:
Много добър

2. Гавраил Василев Гавраилов - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена
оценка: Много добър

3. Петя Матева Матева - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена оценка:
Много добър
Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема годишните отчети, становищата на научните
ръководители и атестационните оценки на докторантите от катедра „Социология и науки за човека“

1. Димитър Ангелов Панчев - редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология и науки за човека).
На докторанта е поставена оценка: Много добър

2. Диана Апостолова Апостолова - редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология и науки за
човека). На докторанта е поставена оценка: Много добър

3. Христина Калиманова – Бехар - редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология и науки за
човека). На докторанта е поставена оценка: Много добър

4. Мишо Илиев Гръблев - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена оценка:
Много добър

5. Тодор Цветков Петков – докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма по Социология. На докторанта
е поставена оценка: Много добър

По точка 2 от Дневния ред:
Решение: ФС на Философско-историческия факултет отчислява с ПРАВО НА ЗАЩИТА, считано от 1 март 2018
година, докторантите:
1.
2.
3.
4.
5.

Зорница Георгиева Пранджева, докторска програма Етнология.
Стефана Пламенова Минчева, докторска програма Етнология.
Горан Георгиев Стефанов, докторска програма Етнология.
Анелия Иванова Манова, докторска програма Етнология.
Мария Радославова Славчева, докторска програма Социална антропология.

Решение: ФС на Философско-историческия факултет отчислява с ПРАВО НА ЗАЩИТА, считано от 1 март 2018
година, докторант Иван Кирилов Лазаров от докторска програма по Социология
Решение: ФС на Философско-историческия факултет отчислява с ПРАВО НА ЗАЩИТА, считано от 1 март 2018
година, докторант Димитър Ангелов Панчев от докторска програма по Социология.

По точка 3 от Дневния ред:

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува индивидуалните планове на редовните докторанти към
катедра „Етнология“ по област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки, 3.1. Социология, антропология
и науки за културата, докторска програма по Етнология за периода 01.03.2018-28.02.2021:
1.
2.
3.

Найден Николаев Йотов с тема на дисертационния труд „Ритуали на всекидневието“ и с научен ръководител
доц. д-р Мария Антонова Шнитер;
Мария Стефанова Кръстанова с тема на дисертационния труд „Женското облекло през социализма – памет
и наследство“ и с научен ръководител доц. д-р Красимира Христова Кръстанова.
Надя Венциславова Терзиева с тема на дисертационния труд „Динамика на светителски култове в Рупчос,
Родопите“ и с научен ръководител доц. дин Димчо Дончев Чешмеджиев.

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува индивидуалните планове на редовните докторанти към
катедра „Приложна и институционална социология“ по област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки,
3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма по Социология за периода 01.03.2018-28.02.2021:
1.
2.

3.

Пламен Димитров Стоилов с тема на дисертационния труд: "Социология на градската среда. Върху примера на
гр. Пловдив", научен ръководител: доц. д-р Мирослава Радева Янова;
Ганчо Димитров Колаксъзов с тема на дисертационния труд: "Условия и подходи за подкрепа на научноизследователската и развойна дейност в малките и средни предприятия като фактор за реализация на
устойчива иновационна еко-система", научен ръководител: проф. д-р Иван Христов Чалъков;
Иван Николаев Колев с тема на дисертационния труд: "Революционни технологии, трансхуманизъм, социално
(не)равенство", научен ръководител: гл. ас. д-р Светослав Петров Славов

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува индивидуалните планове на редовните докторанти към
катедра „Социология и науки за човека“ по област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки, 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, докторска програма по Социология за периода 01.03.2018-28.02.2021:
1. Десислав Пламенов Георгиев с тема на дисертационния труд: "Рефлексивност и социоаналитична практика",
научен ръководител: доц. д-р Светлана Темелкова Събева
2. Деница Владимирова Ненчева с тема на дисертационния труд: "Форми на тревожност и страх в късната
модерност: социоаналитични перспективи", научен ръководител: доц. д-р Светлана Темелкова Събева
3. Радослав Иванов Даярски с тема на дисертационния труд: „Субект и интерсубективност в социоанализата и
психоанализата", научен ръководител: доц. д-р Дарин Войнов Тенев

4.
5.

Свитлана Вячеславовна Петкова с тема на дисертационния труд: „Тяло и субективност в Ню Ейдж", научен
ръководител: доц. д-р Тодор Христов Дечев
Деница Тодорова Шишкова с тема на дисертационния труд: „Комуникационни стратегии и културни императиви
на социалните движения след 1990 г. в България", научен ръководител: доц. д-р Елица Куздова Димитрова

По точка 4 от Дневния ред:
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува продължаване докторантурата на редовен докторант
към Катедра „Социология и науки за човека“ Женя Иванова Иванова, считано от 01.03.2018 г.
Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобрява насочване към публична защита на дисертационния
труд на Атанаска Илиянова Маджарова на тема: „Съвременни биополитики на раждането: асистираната репродукция в
България“, с научен ръководител доц. д-р Тодор Христов Дечев 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 към катедра „Социология и науки за човека“ и гласува състава следния състав на научното жури:
Външни членове
1. Проф. дфн. Стилиян Йотов Йотов
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
професионална направление 2.3. Философия
научна специалност Философия
СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Катедра „Философия на историята”
2. Проф. Д-р Татяна Иванова Коцева
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионална направление 3.1. Социология, икономика и науки за културата
научна специалност Демография
ИИНЧ - БАН
3. Доц. д-р Мартин Стефанов Канушев
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионална направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология
НБУ, департамент „Философия и Социология»
Резервен вънщен член
Доц. д-р Валентина Георгиева Кънева
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
професионална направление 2.3. Философия
научна специалност Философия (Етика)
СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Катедра „Логика, етика и естетика”
Вътрешни членове
1. Доц. д-р Ина Димитрова Димитрова
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
професионална направление 2.3. Философия
научна специалност Философия (Социална философия)
ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ, Катедра „Философия”
2. Доц. д-р Тодор Христов Дечев
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионална направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология
ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ, Катедра „Социология и науки за човека”

Резервен вътрешен член

Доц. д-р Елица Куздова Димитрова
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионална направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология
ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ, Катедра „Социология и науки за човека”
ФС определя 04.07.2018 г. за провеждане на процедурата по защита на дисертационен труд.
Решение: ФС на Философско-историческия факултет утвърждава структурата и състава на Общото събрание за 2018
година.
Решение: ФС на Философско-историческия факултет удължава с три месеца срока за предаване на текст за докторска
дисертация на докт. Ерхан Махмудов Ахмедов.

26.02.2018 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Красимира Кръстанова)
Протоколирал:
(Кремена Цанкова)

ПРОТОКОЛ № 118/26.02.2018
ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯ!!!

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ФИФ НА 26.02.2018
Дневен ред в делови порядък:
(Отчислявена на докторанти 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, докторски програми: Етнология, Науки за културата, СА, Социология, и приемане на годишни отчети,
атестационни оценки, становища и нови ИП)

№

ЗВЕНО

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КАТЕДРА

Научно
звание

Научна
степен

1

Красимира Кръстанова

Етнология

доцент

д-р

2

Албена Хранова

Философия

професор

д.ф.н.

3

Апостол Делипапазов

Теология

професор

д.т.н

4

Камен Гаренов

История и археология

професор

д.и.н.

5

Мария Шнитер

Етнология

професор

д.н.к.

6

Иван Чалъков

Приложна и институционална социология

професор

д-р

7

Иво Христов

Приложна и институционална социология

професор

д-р

8

Райчо Пожарлиев

Философия

професор

д-р

9

Димо Чешмеджиев

Етнология

доцент

д.и.н.

10

Антоанета Дончева

Приложна и институционална социология

доцент

д-р

11

Валентин Петрусенко

История и археология

доцент

д-р

12

Георги Митрев

История и археология

доцент

д-р

13

Дарин Тенев

Социология и науки за човека

доцент

д-р

14

Димитър Димитров

История и археология

доцент

д-р

15

Добринка Парушева

Етнология

доцент

д-р

16

Елена Арнаудова

Теология

доцент

д-р

17

Ина Димитрова

Философия

доцент

д-р

18

Меглена Златкова

Етнология

доцент

д-р

19

Олга Симова

Философия

доцент

д-р

20

Светлана Събева

Социология и науки за човека

доцент

д-р

21

Сийка Ковачева

Приложна и институционална социология

доцент

д-р

22

Симеон Кацаров

История и археология

доцент

д-р

23

Стойка Пенкова

Социология и науки за човека

доцент

д-р

24

Стоян Чиликов

Теология

доцент

д-р

25

Тодор Христов

Социология и науки за човека

доцент

д-р

26

Божидар Драганов

История и археология

гл. асистент

д-р

27

Борислава Петкова

Етнология

гл. асистент

д-р

28

Мартина Минева

Философия

гл. асистент

д-р

Подпис

29

Димитър Панчев

СНЧ, програма Социология

докторант

-

30

Пепа Ганчева

Етнология, студент Социална антропологиа

студент

-

Протокол № 118
ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯ!
Днес, 26.02.2018 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи:
Отсъстващи:.
Редуцирани: проф. д-р Иво Христов (неплатена отпуска)
Решение се взима с 15 положителни гласа.
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
Приемане на тримесечни и годишни отчети на докторанти, гласуване на становища и атестационна оценка;
Отчисляване на редовни докторанти прием 2015 година по област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторски програми
по Етнология, Социална антропология, Науки за културата и Социология; Отчисляване на докторанти на
самостоятелна подготовка
Обсъждане и приемане на индивидуални планове на докотранти за зачисляване към 01.03.2018 година;
Текущи

5.
6.

7.
8.

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред:
Доц. д-р Красимира Кръстанова:Получен е доклад от доц. д-р Меглена Златкова, във връзка с решение на катедра
„Етнология“ (Протокол 120/16.02.2018), за приемане на тримесечни и годишни отчети на докторанти, гласуване на
становищата на научните ръководители и атестационна оценка.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема годишните отчети, становищата на научните
ръководители и атестационните оценки на докторантите от катедра „Етнология“
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зорница Георгиева Пранджева, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2015г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Стефана Пламенова Минчева, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2015г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Горан Георгиев Стефанов, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2015 г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Анелия Иванова Манова, докторска програма Етнология, зачислен на 01.03.2015г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Васил Николов Караджов, докторска програма Етнология, зачислена на 01.03.2015 г., катедра „Етнология“;
Оценка: Много добър
Мария Радославова Славчева, докторска програма Социална антропология, зачислена на 01.03.2015 г., катедра
„Етнология“; Оценка: Много добър
Петя Атанасова Петрова, докторска програма Социална антропология, зачислена на 01.03.2015 г., катедра
„Етнология“; Оценка: Много добър

Доц. д-р Красимира Кръстанова: Получен е доклад от проф. д-р Иван Чалъков във връзка с решение на катедра „Приложна
и институционална социология“ (Протокол 50/15.02.2018), за приемане на тримесечни и годишни отчети на докторанти,
гласуване на становищата на научните ръководители и атестационна оценка.

Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема годишните отчети, становищата на научните
ръководители и атестационните оценки на докторантите от катедра „Приложна и институционална социология“

4. Иван Кирилов Лазаров - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена оценка:
Много добър

5. Гавраил Василев Гавраилов - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена
оценка: Много добър
6. Петя Матева Матева - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена оценка:
Много добър

7.
Доц. д-р Красимира Кръстанова: Получен е доклад от доц. д-р Стойка Пенкова във връзка с решение на катедра „Социология
и науки за човека“ (Протокол 51/17.02.2018), за приемане на тримесечни и годишни отчети на докторанти, гласуване на
становищата на научните ръководители и атестационна оценка.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема годишните отчети, становищата на научните
ръководители и атестационните оценки на докторантите от катедра „Социология и науки за човека“

6. Димитър Ангелов Панчев - редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология и науки за човека).
На докторанта е поставена оценка: Много добър

7. Диана Апостолова Апостолова - редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология и науки за
човека). На докторанта е поставена оценка: Много добър

8. Христина Калиманова – Бехар - редовен докторант в докторска програма по Социология (Социология и науки за
човека). На докторанта е поставена оценка: Много добър

9. Мишо Илиев Гръблев - редовен докторант в докторска програма по Социология. На докторанта е поставена оценка:
Много добър

10. Тодор Цветков Петков – докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма по Социология. На докторанта
е поставена оценка: Много добър

По точка 2 от Дневния ред:
Доц. д-р Красимира Кръстанова:Получен е доклад от доц. д-р Меглена Златкова, във връзка с решение на катедра
„Етнология“ (Протокол 120/16.02.2018), за отчисляване с право на защита на докторантите към катедрата, без напълно
завършен дисертационен труд.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет отчислява с ПРАВО НА ЗАЩИТА, считано от 1 март 2018
година, докторантите:
6.
7.
8.
9.
10.

Зорница Георгиева Пранджева, докторска програма Етнология.
Стефана Пламенова Минчева, докторска програма Етнология.
Горан Георгиев Стефанов, докторска програма Етнология.
Анелия Иванова Манова, докторска програма Етнология.
Мария Радославова Славчева, докторска програма Социална антропология.

Доц. д-р Красимира Кръстанова: Получен е доклад от проф. д-р Иван Чалъков във връзка с решение на катедра „Приложна
и институционална социология“ (Протокол 50/15.02.2018), за отчисляване с право на защита на докторантите от катедрата, без
напълно завършен дисертационен труд.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!

Решение: ФС на Философско-историческия факултет отчислява с ПРАВО НА ЗАЩИТА, считано от 1 март 2018
година, докторант Иван Кирилов Лазаров от докторска програма по Социология
Доц. д-р Красимира Кръстанова: Получен е доклад от доц. д-р Стойка Пенкова във връзка с решение на катедра „Социология
и науки за културата“ (Протокол 51/17.02.2018), за отчисляване с право на защита на докторантите от катедрата, без напълно
завършен дисертационен труд.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!

Решение: ФС на Философско-историческия факултет отчислява с ПРАВО НА ЗАЩИТА, считано от 1 март 2018
година, докторант Димитър Ангелов Панчев от докторска програма по Социология.

По точка 3 от Дневния ред:
Доц. д-р Красимира Кръстанова:Получен е доклад от доц. д-р Меглена Златкова, във връзка с решение на катедра
„Етнология“ (Протокол 120/16.02.2018), за приемане на индивидуаните планове на зачислените към 01.03.2018 година
докторанти към катедрата.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува индивидуалните планове на редовните докторанти към
катедра „Етнология“ по област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки, 3.1. Социология, антропология
и науки за културата, докторска програма по Етнология за периода 01.03.2018-28.02.2021:
4.
5.
6.

Найден Николаев Йотов с тема на дисертационния труд „Ритуали на всекидневието“ и с научен ръководител
доц. д-р Мария Антонова Шнитер;
Мария Стефанова Кръстанова с тема на дисертационния труд „Женското облекло през социализма – памет
и наследство“ и с научен ръководител доц. д-р Красимира Христова Кръстанова.
Надя Венциславова Терзиева с тема на дисертационния труд „Динамика на светителски култове в Рупчос,
Родопите“ и с научен ръководител доц. дин Димчо Дончев Чешмеджиев.

Доц. д-р Красимира Кръстанова: Получен е доклад от проф. д-р Иван Чалъков във връзка с решение на катедра „Приложна
и институционална социология“ (Протокол 50/15.02.2018), за приемане на индивидуаните планове на зачислените към
01.03.2018 година докторанти към катедрата.

Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува индивидуалните планове на редовните докторанти към
катедра „Приложна и институционална социология“ по област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки,
3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма по Социология за периода 01.03.2018-28.02.2021:
4.
5.

6.

Пламен Димитров Стоилов с тема на дисертационния труд: "Социология на градската среда. Върху примера на
гр. Пловдив", научен ръководител: доц. д-р Мирослава Радева Янова;
Ганчо Димитров Колаксъзов с тема на дисертационния труд: "Условия и подходи за подкрепа на научноизследователската и развойна дейност в малките и средни предприятия като фактор за реализация на
устойчива иновационна еко-система", научен ръководител: проф. д-р Иван Христов Чалъков;
Иван Николаев Колев с тема на дисертационния труд: "Революционни технологии, трансхуманизъм, социално
(не)равенство", научен ръководител: гл. ас. д-р Светослав Петров Славов

Доц. д-р Красимира Кръстанова: Получен е доклад от доц. д-р Стойка Пенкова във връзка с решение на катедра „Социология
и науки за културата“ (Протокол 51/17.02.2018), за приемане на индивидуаните планове на зачислените към 01.03.2018 година
докторанти към катедрата.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува индивидуалните планове на редовните докторанти към
катедра „Социология и науки за човека“ по област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки, 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, докторска програма по Социология за периода 01.03.2018-28.02.2021:
6. Десислав Пламенов Георгиев с тема на дисертационния труд: "Рефлексивност и социоаналитична практика",
научен ръководител: доц. д-р Светлана Темелкова Събева
7. Деница Владимирова Ненчева с тема на дисертационния труд: "Форми на тревожност и страх в късната
модерност: социоаналитични перспективи", научен ръководител: доц. д-р Светлана Темелкова Събева
8. Радослав Иванов Даярски с тема на дисертационния труд: „Субект и интерсубективност в социоанализата и
психоанализата", научен ръководител: доц. д-р Дарин Войнов Тенев
9. Свитлана Вячеславовна Петкова с тема на дисертационния труд: „Тяло и субективност в Ню Ейдж", научен
ръководител: доц. д-р Тодор Христов Дечев
10. Деница Тодорова Шишкова с тема на дисертационния труд: „Комуникационни стратегии и културни императиви
на социалните движения след 1990 г. в България", научен ръководител: доц. д-р Елица Куздова Димитрова

По точка 4 от Дневния ред:
Доц. д-р Красимира Кръстанова: Получен е доклад от доц. д-р Стойка Пенкова във връзка с решение на катедра „Социология
и науки за културата“ (Протокол 51/17.02.2018), ФИФ да гласува продължаване докторантурата на редовен докторант към
Катедра „Социология и науки за човека“ Женя Иванова Иванова, след временно прекъсване поради майчинство за периода
01.07.2017 – 28.02.2018 г.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува продължаване докторантурата на редовен докторант
към Катедра „Социология и науки за човека“ Женя Иванова Иванова, считано от 01.03.2018 г.

Доц. д-р Красимира Кръстанова: Получен е доклад от доц. д-р Стойка Пенкова във връзка с решение на катедра „Социология
и науки за културата“ (Протокол 51/17.02.2018), ФИФ да обсъди и гласува предложение за промяна на чл. 50. (1) от
Правилника на развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“, отнасящ се до признаване на
придобитите в чужбина научни степени. Сегашният вариант на ПРАСПУ не позволява признаването на придобити в чужбина
научни степени за лица, които не заемат щатна длъжност в Университета или не са участници в конкурс по правилника. По
този начин чл. 50. (1) от ПРАСПУ влиза в сериозно противоречие с чл. 5, ал. 3 от ЗРАСРБ, в който се казва, че „придобитите
в чужбина научни степени се признават от висшите училища или от научните организации в Република България при условия
и по ред, определени с правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които
Република България е страна“. Липсата на възможност за признаване на научни степени, придобити в чужбина, пречи на
отварянето на докторските програми на ПУ към чужди граждани, които биха искали да получат научни степени в университета
и нанася сериозна вреда върху имиджа на университета като сериозна научно-изследователска и образователна институция.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува да бъде внесено за обсъждане в Академичен съвет
предложение за промяна на чл. 50. (1) от Правилника на развитие на академичния състав на ПУ „Паисий
Хилендарски“, отнасящ се до признаване на придобитите в чужбина научни степени.

Доц. д-р Красимира Кръстанова: Във връзка с провеждането на Общото събрание на ФИФ (отчетно - 19 март 2018 година),
моля ФС да утвърди списъчен състав на ОС в съотношение не по-малко от 70% да са членове на академичния състав и 15%
студенти, на основание чл.26 от Правилника на университета.
Щатните преподаватели по справка(към 22.02.2018) от отдел УЧР са 57 (и Ректор, общо 58), а студентите и докторантите по
предложение от студентски съвет от февруари 2017, със статут на студенти и докторанти към днешна дата (26.02.2018
година) са 15. Изискваното по Правилник съотношение е спазено. В списъка на ОС се включват и 5-ма (един, от които в
майчинство) административни сътрудници на факултета, както и инсп. Нели Чиликова и администратор Боян Костов. Общ
списъчен състав 80.
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!
Решение: ФС на Философско-историческия факултет утвърждава структурата и състава на Общото събрание за 2018
година.
Доц. д-р Красимира Кръстанова:Получен е доклад от доц. д-р Меглена Златкова, във връзка с решение на катедра
„Етнология“ (Протокол 120/16.02.2018), за еднократна промяна в учебния план на специалност „Етнология“, за випуск 2016
Проведе се обсъждане и явно гласуване!
Предложението бе подложено на гласуване: За –, Против –0, Въздържали се –0
Предложението се приема!

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува еднократна промяна в учебния план на специалност
Етнология, ОКС „бакалавър“, випуск 2016, за учебната 2017/2018 година като дисциплината Спорт с хорариум 0/30 и
1 кредит да се премести от 3 семестър в 5 семестър, при запазване на хорариума и кредитите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

26.02.2018 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Красимира Кръстанова)
Протоколирал:
(Кремена Цанкова)

