
      РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ

      ПРОТОКОЛ № 7/29.04.2014 Г.

1.предлага на АС на СУ да обяви конкурс за академичната 
длъжност „главен асистент” по професионално направление 2.2. 
История и археология (История на България 15-17 век) по чл. 68 
от КТ за три години, на щатно място на катедра Нова и 
съвременна история;

2.предлага на АС на СУ да обяви конкурс за академичната 
длъжност „главен асистент” по професионално направление 2.2. 
История и археология (Архивистика и документалистика) със 
срок 2 месеца;

3.одобри научното жури за провеждането на конкурс за доцент 
по професионално направление 2.2. История и археология (нова 
история);

4.одобри комисията за провеждането на конкурс за асистент по 
професионално направление 2.2. История и археология 
(съвременна история);

5.одобри научно жури за присъждане на научно и образователна 
степен „доктор” на Татяна Митева Кънчева-Русева;

6.отчисли: Женя Христова Владимирова, докторант към институт 
„Диалог Европа”, с право на защита; Наоки Окабе, редовен 
докторант, без право на защита, поради неусвояване на 
докторантурата;

7.одобри доц. д-р Михаил Груев да е научен ръководител на 
докторанта Явор Саръев;

8.зачисли Генчо Красимиров Банев на свободна докторантура на 
тема „Лозарството и винарството в континентална Гърция, ІV-ХV 
век: технологически и стопански аспекти на винопроизводството 
във Византия” с научен консултант проф. дин Христо Матанов;

9.одобри прецизирането на темата на докторантката Боряна 
Александрова Антонова - „Модернизация и развитие на пътно-
съобщителната инфраструктура в българските земи през 
1856-1878 г.”;

10.одобри теми за докторски дисертации на докторантите:



- Тервел Жечков Попов „Българската държавна традиция в 
земите на север от Долен Дунав (Влашката низина, Молдова и 
Бесарабия) от края на ХІІ до края на ХV в.”;

- Стоян Росенов Шиваров „Българите в Мала Азия 1800-1914 г. 
(Идентичност, демографски аспекти, миграции)” ;

- Мариета Пламенова Кожухарова „Пропагандата на българския 
политически въпрос и Великите сили (50 – 70-те години на 
ХІХ век)”;

- Боян Иванов Жеков „Съветизацията на българската армия, 
1944-1956 г.”;

- Георги Василев Бурнаски „Трансформационни процеси сред 
елита на българските турци (80-те – 90-те години на ХХ век)”;

- Николина Николова „Раннонеолитните ровове в долината на 
река Марица”;

- Виолета Милчева „Монохромна керамика от дорийската 
колония Месамбрия (6 – 1 в. пр. Хр.)”;

- Румяна Йорданова „Керамични съдове от голямата селищна 
могила при Русе”;

- Филип Колев „Селищен живот в долината на Средна Струма 
през римската и късноантичната епоха”;

11.одобри  индивидуални планове за работа на докторантите: 
Анелия Андреева Стоянова; Диана Владимирова Витанова; 
Стойна Георгиева Атанасова; Тервел Жечков Попов; Стоян 
Росенов Шиваров; Мариета Пламенова Кожухарова; Боян Иванов 
Жеков; Георги Василев Бурнаски; Иван Киров Симов; Виолета 
Константинова Манолова; Петър Карамфилов Зарев; Анелия 
Филипова Андреева; Цветелин Захариев Симов; Кристина 
Бориславова Бобева; Станислава Димитрова Момчилова;  
Надежда Йорданова Жечкова; Малинка Георгиева Стаматова; 
Теодора Димитрова Костадинова и Николина Рангелова 
Николова.

12.одобри промяна в уч. план на специалност Етнология от уч. 
2013/2014 г.,  задължителната учебната практика „Увод в 



теренното етнографско изследване , от 3 седмици става 2 
седмици, кредитите и семестърът се запазват. 

13.одобри частичната корекция в учебните планове на специалност 
История (редовно и задочно обучение), специализация 
Средновековна българска история, като дисциплината 
„Областно-поселищна история на средновековна България” се 
заменя с „Изворознание за историята на средновековна 
България”, като хорариума, кредитите и семестъра се запазват. 
Корекцията да е валидна за ІV курс, от уч. 2014/2015 г.

14.одобри учебна програма на дисциплината „Изворознание за 
историята на средновековна България”.

15.Командирова:

- доц. Мира Маркова до Полша за периода от 25 до 30 май 2014 
г. по маршрута София-Варшава-София с право на пътни 
(самолет) – средствата са от бюджета на ИФ. Дневните и 
квартирните са за сметка на приемащата страна;

- ас. д-р Мария Баръмова до Германия за периода от 9 юни до 6 
юли 2014 г. с право на пътни по маршрут София-Хамбург-София 
(самолет) – средствата са от бюджета на ИФ. Дневни и 
квартирни са за сметка на приемащата страна;

- Ангел Златков, студент ІV курс, специалност МСЮЕ за периода 
от 16 до 19 юни 2014 г. до Австрия, с право на дневни и нощувки 
(средствата са от бюджета на ИФ). Пътните по маршрут София-
Виена-София (автобус) са за сметка на община Карлово.

16. одобри гл. ас. Димитър Виолетов Григоров да е в творчески 
отпуск в периода от 1 май до 31 октомври 2014 г.

17. предлага ас. д-р Красимир Сашков Кръстев за наградата на 
Столична община за най-добър млад учен на СУ „Св. Климент 
Охридски”.

18. одобри прекратяване на издаването на ГСУ книга Археология 
и заместването му със Studia Archeologica Universitatis 
Serdicensis.



     Декан:

      (проф. д-р П. Митев)


