ПРОТОКОЛ №10/22.10.2012 г.

Днес 22.10.2012 година Атестационната комисия на ФИФ при ПУ “Паисий
Хилендарски” в състав: Председател – доц. д-р Илка Любенова Петкова и членове – доц.
д-р Красимира Христова Кръстанова, доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко, доц. д-р
Бойко Герчев Белегов, доц. дфн. Димитър Владимиров Мирчев, гл. ас. д-р Сийка
Костадинова Ковачева, гл. ас. д–р Нина Василева Николова се събра на заседание за
разглеждане на материалите по атестирането на гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев от
катедра “Приложна и институционална социология”.
Атестирането се извършва за период от пет години: учебна 2007/2008 до учебна
2011/20012 г.
Представени са следните документи:
1. Протокол от Катедрен съвет;
2. Писмена оценка от Ръководителя на катедрата за работата на атестирания през
отчетния период;
3. Писмен отчет от гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев за извършената учебна,
научноизследователска, административна работа, както и други дейности за
периода на атестирането;
4. Списък на публикациите за периода на атестирането;
5. Документи от различен вид, удостоверяващи дейности, съгласно критериите за
оценка на атестирания;
6. Атестационен лист по образец.
Катедра “Приложна и институционална социология” дава положителна оценка за
работата на гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев.

След обсъждане комисията по атестиране дава положителна обща
атестационна оценка за работата на гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев с
препоръка за работа за скорошна хабилитация.

22.10.2012 г.
ПРОТОКОЛЧИК:
(Десислава Димитрова)
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катедра “Приложна и институционална социология”.
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