
      РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ

      ПРОТОКОЛ № 5/23.02.2016 г.

1. предлага на АС на СУ да се обяви конкурс за заемане на 
академичната длъжност „главен асистент” по професионално 
направление 2.2. История и археология:

 – История на българските земи ХV-ХVІІ век, със срок 2 месеца;

- Нова история, със срок 2 месеца.

2. предлага на АС на СУ да удостои с почетен знак „Св. Климент 
Охридски” със синя лента:

- проф. д-р Искра Василева Баева;

- проф. д-р Милияна Василева Каймакамова;

- проф. дин Петър Димитров Ангелов.

3. одобри научното жури за провеждане на защита на докторска 
дисертация на редовния докторант:

-  Боряна Александрова Антонова;

- Станислава Груева. 

4. одобри атестациите на докторантите: Диана Витанова; Красимира 
Йорданова; Анелия Стоянова; Явор Саръев; Виктория Митрова; Петър 
Добрев; Стойна Вахдат; Александра Миланова; Христо Христозов; 
Златина Каравълчева; Александър Николов; Борислав Момчилов; 
Лъчезар Кацев; Надежда Янковско; Любомир Кръстев; Младен Манев; 
Мартин Димитров; Евлоги Станчев; : Пламена Янкова; Виолета 
Милчева; Петър Минков; Станислав Илиев; Галина Стоянова; Даниела 
Груева; Филип Колев; Милена Крумова; Николина Николова; Деница 
Илиева; Мартин Христов; Веселин Данов; Румяна Йорданова; Димитър 
Чернаков; Георги Ганецовски.

5. отчисли с право на защита редовните докторанти: Александра 
Димитрова Миланова; Христо Димитров Христозов; Златина Иванова 
Каравълчева; Даниела Ташева; Александър Николов; Галина Славова 
Стоянова.

6. удължи с шест месеца срока на докторантурата на: Пламена Янкова 
Янкова; Веселин Даниелов Данов; Михаил Ивайлов Симов; Борис 
Пламенов Боев.

7. одобри корекция в темата на докторантурата на Борислав 
Момчилов: „Абсолютизмът и влиянието му върху гражданското 
общество в Нова Англия, 1831-1861 г.”



8. одобри темата на докторантите:

-  Николай Димитров „Опиумните войни през погледа на британската 
преса. Опиумът в живота на британското общество през 40-те – 50-те 
години на 19 в.”;

- Ивана Николова : „Социалната държава в САЩ (1945-1960 г.). 
Политически и обществени нагласи”;

- Самуил Шивачев „Съветско-германски отношения (1918-1939 г.)”;

- Денчо Данчев „НАТО и Средиземноморието (1949-1956 г.)”.

9. одобри задължителният курс, от индивидуалните планове на 
докторантите, „Информационни ресурси в областта на историята” , 
който е в блок А, да премине в блок Б – избираеми курсове.  
Промяната е валидна за зачислените докторанти през 2016 г.

10. одобри нова МП „Дипломация и разузнаване на Балканите”.

11. одобри частичните промени в учебните планове на МП 
„Европейски Югоизток” (редовно обучение - специалисти; задочно 
обучение - специалисти; редовно обучение - неспециалисти; задочно 
обучение – неспециалисти), валидни от уч. 2016/2017 г.;

12. одобри предложената корекция в учебния план на сп. История и 
география, валидна от уч. 2016/2017 г.

13. одобри корекциите в уч. план на сп. Хебраистика, считано от 
летен сем. на уч. 2015/2016 г.

14. избра за хонорувани преподаватели за уч. 2015/2016 г.: д-р Боби 
Бобев; д-р Мина Тасева Бенчева и д-р Благовест Върбаков.

15. одобри на 7 март от 11 ч. да се проведе заседание с 
ръководителите на катедрите, във връзка с разпределението на 
парите от рейтинговата система, на което да се обсъдят 
предложенията им за критерии за оценяване.

16. одобри промяна на наименованието на катедрата от „Архивистика 
и помощни исторически дисциплини” на „Архивистика и методика на 
обучението по история”.

17. одобри промяна на наименованието на катедрата от „Архивистика 
и помощни исторически дисциплини” на „Архивистика и методика на 
обучението по история”.

18. Командирова:

- проф. дин Диляна Василева Ботева до гр. Техеран, Ислямска 
република Иран за периода от 5 до 8 март 2016 г. с право на пътни 



по маршрут София-Истанбул-Техеран-Истанбул-София (самолет), 
дневни и квартирни. Средствата са от бюджета на ИФ;

- проф. д-р Тотко Стоянов и гл. ас. д-р Даниела Стоянова до гр. 
Орхус (Дания) за периода от 5 до 9 април с право на пътни по 
маршрут София – Билунд - София (самолет) и дневни – средствата 
са от бюджета на ИФ. Пътните по маршрут Билунд – Орхус – Билунд 
(автобус/влак) са за сметка на командированите.

- доц. дин Иван Първев за периода от 1 до 7 юни 2016 г. до Хайфа 
(Израел), по маршрут София-Хайфа-София. Пътни, дневни и 
квартирни са по програмата Еразъм +.;

- д-р Велислав Бонев за периода от 15 до 21 май 2016 г. до гр. 
Каламата, Гърция с право на пътни (автобус) и нощувки – 
средствата са от бюджета на ИФ. Дневни и такса правоучастие са за 
сметка на командирования.

- Виолета Коцева до гр. Регенсбург (Германия) за периода от 9 до 
13 май 2016 г. по  маршрут София – Франкфурт на Майн – София 
(самолет) и Франкфурт на Майн – Регенсбург - Франкфурт на Майн 
(автобус). Средствата за пътни, дневни и квартирни са по 
програмата Еразъм +.

- гл. ас. д-р Мария Баръмова до гр. Хамбург (Германия) за периода 
от 1 до 31 юли 2016 г. с право на пътни София-Хамбург-София 
(самолет). Дневни и квартирни са за сметка на приемащата страна.

19. одобри състава на комисията по качество.

      Декан:

       (доц. д-р Т. Попнеделев)



 


