
     РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ

     ПРОТОКОЛ № 6/25.03.2014 Г.

1. избра доц. д-р Петър Делев професор по професионално направление 
2.2. История и археология (стара история)

2. предлага на АС на СУ да обяви конкурс за заемане на академична 
длъжност „професор”, по професионално направление 2.2. История и 
археология (Стара история и Тракология), със срок 2 месеца, на 
собствена щатна бройка.

3. одобри корекцията в новия учебен план на специалност „Архивистика 
и документалистика” от летния семестър на уч. 2013/2014 г. 
хорариума на  дисциплината „Средновековна балканска история” да се 
промени от  4+0 на 2+2, кредитите се запазват.

4. одобри частична промяна в учебния план на МП „Кризи, конфликти и 
дипломация в световната политика, ХІХ – ХХІ в.”, като задължителната 
дисциплина „Кризи, конфликти и дипломация в ранното Нова време, 
ХVІ – първата половина ХVІІ в.”, четене от проф. Б. Гаврилов, става 
избираема, а се заменя с дисциплината „Кризи, конфликти и 
дипломация през „дългия” ХІХ в., 1841-1914 г.”, с лектор проф. Б. 
Гаврилов, като хорариума (45 ч.) и кредитите се запазват.

5. одобри частичната промяна в уч. план на МП „Етнология и културна 
антропология” , считано от уч. 2014/2015 г. като задължителната 
дисциплина „Всекидневието на прехода” (1 сем., 3+0; 3 кредита) 
отпада и се заменя със задължителната дисциплината „Столичният 
град на Балканите (модернизация и европейски тенденции)” (1 сем., 
3+0; 3 кредита).

6. одобри учебна програма на дисциплината „Кризи, конфликти и 
дипломация през „дългия4 ХІХ в., 1841-1914 г.”.

7. одобри доц. д-р К. Грозев за научен ръководител на редовния 
докторант Младен Манев, считано от 1 октомври 2013 г.

8. одобри смяната на научния ръководител на редовния докторант Филип 
Колев, като на място на доц. д-р Венцислав Динчев избра проф. д-р 
Костадин Рабаджиев.

9. одобри смяната на научния ръководител на редовния докторант 
Стойна Георгиева Илиева, като на мястото на доц. дин Иван Първев 
избра проф. дин Иван Илчев.

10.отчисли редовния докторант Димитър Вълчев без право на защита, 
считано от 25.03.2014 г., поради неизпълнение на задълженията му 
като редовен докторант, произтичащи от индивидуалния му план.

11.отчисли без право на защита редовния докторант Стефан Христов 
Димитров, считано от 05.02.2009 г., поради отказ от докторантурата.

12.зачисли Ивелина Пенчева Кючукова на свободна докторантура 2.2. 
История и археология – средновековна обща история, с научен 
консултант проф. дин Христо Матанов.

13.одобри частични промени в темата на докторантите:



-  Вяра Петрова „Атическа рисувана керамика от обект Аджийска 
воденица (Емпорион Пистирос)”.

- Елена Николова „Римските бани в Долна Мизия и Тракия”.

- Жени Василева „Ювелирно производство в Южна Тракия и Егея 
през Ранната Бронзова епоха”.

- Яна Берова „Идентичности на границата. Чами и помаци в 
националните политики на Балканските страни”.

14.одобри теми за докторантура на редовните докторанти:

- Диана Владимирова Витанова „Обекти на културно-религиозния 
туризъм по маршрута София-Будва”.

- Анелия Андреева Стоянова „Виена, Мадрид и хабсбургско-
османския конфликт (1555-1606 г.)”

- Стойна Георгиева Илиева „Турското икономическо чудо и възможни 
сценарии на стопанските отношения между ЕС и Турция 
(2002-2020)”.

- Виолета Манолова „Гръкоезични общности в Южна Италия и 
Сицилия през Средните векове”.

- Иван Симов „Нормано-византийски отношения през ХІ – началото 
на ХІІІ в.”

- Любомир Кръстев „Наполеон Бонапарт в британското обществено 
мнение, 1796-1815 г.”.

- Лъчезар Кацев „Дипломацията на Третия райх в първия период на 
Втората световна война, 1939-1941 г.”.

- Малинка Георгиева Стаматова „Православие и народни традиции 
през втората половина на ХХ в. (Етноложко изследване на България 
и Сърбия)”.

- Станислава Димитрова Момчилова „Културата на хляба в 
българския град от 40-те години на ХХ в. до началото на ХХІ в.”

- Надежда Йорданова Жечкова „Политическа култура на българските 
турци (края на ХХ и началото на ХХІ в.”.

- Теодора Димитрова Костадинова „Представите за социализма в 
посткомунистическото общество в България и Словакия (Етноложки 
аспекти)”.

- Кристина Бориславова Бобева „Социални мрежи за взаимопомощ 
при социализма (По примера на Пловдив и Съединение)”.

- Анелия Филипова Андреева „Етнопсихологически модел на 
рефлексивна картина за квалификация на учителя. (Съвременни 
тенденции)”.



- Цветелин Захариев Семов „Етнопсихологически модел на 
предприемчивостта като професионална компетентност”.

- докторанта Петър Карамфилов Зарев „Рефлексивен модел на 
учителя за социокултурна компетентност”.

15.одобри индивидуалните планове на докторантите: Любомир Кръстев и 
Лъчезар Кацев.

16.избра доц. д-р Ирина Саръиванова за хоноруван преподавател за уч. 
2013/2014 г.

17.командирова гл. ас. д-р Наум Кайчев до гр. Риека, Хърватия  за 
периода от 7 до 11 май 2014 г. с право на пътни: София-Загреб-София 
(самолет) и Загреб-Риека-Загреб (автобус) – средствата са от бюджета 
на ИФ. Дневни и квартирни са за сметка на приемащата страна.

18.предлага на АС на СУ да присъди на проф. Ян Рихлик почетната титла 
„доктор хонорис кауза” на СУ.

19.одобри провеждането на конференции на тема:

 „Балканите и Централна Европа 17-20 в.”.

- „Империи, граници, политики”.

20.одобри допълнителни възнаграждения за преподавателите и 
служителите от ИФ, във връзка с 24 май.

Декан:

 (проф. д-р П. Митев)


