
     РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ

     ПРОТОКОЛ № 7/28.04.2015 г.

1. избра гл. ас. д-р Гергана Алексиева да заеме академичната 
длъжност „доцент” по професионално направление 2.2 История и 
археология (съвременна история);

2. предлага на АС на СУ да обяви конкурс за заемане на 
академичната длъжност асистент по професионално направление 
2.2. История и археология (история на българските земи ХV-ХVІІ 
век), със срок 2 месеца;

3. одобри предложените промени в учебния план на МП 
“Археология” за бакалаври по археология, валидни от уч. 
2015/2016 г.;

4. одобри индивидуалния план за обучение на Павлина Иванова 
Девлова;

5. одобри състава на научното жури за:

- обявения в ДВ бр. 26/07.04.2015 г. конкурс за доцент по 
професионално направление 2.2. История и археология (нова и 
съвременна история – история на Русия);

- присъждане на образователната и научна степен „доктор” на 
Христо Беров;

- присъждане на образователната и научна степен „доктор” на 
Албена Миланова;

6. одобри темата за докторантура на:

-  Екатерина Борисовна Джумалиева, задочен докторант, 
„Мобилност на колекциите. Съвременни практики и 
приложение в България”;

- Борислав Владимиров Събов, редовен докторант, „Император 
Калигула и неговите биографи. Изграждане на образа на 
лошия император”;



- Деница Тенчева Илиева, „Сравнителен анализ на керамиката 
от Югоизточна България и Североизточна Егея в края на ІІІ и 
началото на ІІ хил. пр. Хр.”;

- Петър Минков „ Глинени, каменни и костни вотивни изделия 
от Ранната бронзова епоха от Горнотракийската низина”.

7. Одобри индивидуалните планове за работа на докторантите: 
Румен Славчев Йорданов; Екатерина Борисовна Джумалиева; 
Теодор Иванов Борисов;  Стефан Иванов Иванов; Полина 
Максимова Атанасова и Борислав Владимиров Събов.

8. командирова докторанта Михаил Симов за периода от 30 май до 
26 юни 2015 т. до Москва /Русия/ с право на пътни (самолет) по 
маршрут (София-Виена -Москва-Виена -София) – средствата са 
от бюджета на ИФ. Дневните са за сметка на докторанта, а 
квартирните са за сметка на приемащата страна.

9. одобри да подкрепи пред Ректора отпускането на сумата от 2000 
лв. на гл. ас. д-р Радослав Спасов, съгласно Заповед РД 
19-23/28.01.2010 г., необходима за покриване на част от 
разходите му за пътуването, дневните и квартирните за 
двуседмичната научна специализация в Рим за периода от 16 до 
30 септември 2015 г.

Декан:

 (проф. д-р П. Митев)


