
      РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ 

      ПРОТОКОЛ № 3/29.11.2016 Г. 

1. предлага на АС на СУ да обяви конкурс за заемане на 

академична длъжност: 

-  професор по професионално направление 2.2. История и 

археология (нова балканска история – Централна Европа и 

Балканите, ХVІІ-ХІХ в.), със срок 2 месеца; 

- доцент по професионално направление 2.2. История и 

археология (История на СССР), със срок 2 месеца; 

2. одобри състава на научното жури за обявения в ДВ бр. 

81/14.10.2016 г. конкурс за професор по професионално 

направление 2.2. История и археология (съвременна история); 

3. одобри състава на комисията за обявения във в-к Сега бр. 

234/14.10.2016 г. конкурс за асистент по професионално 

направление 2.2. История и археология (Съвременна българска 

история). 

4. одобри състава на научното жури за придобиване на ОНС 

„Доктор” на редовния докторант Любомир Кръстев. 

5. отчисли с право на защита Михаил Ивайлов Симов, редовен 

докторант. 

6. трансформира, от редовна в задочна, докторантурата на Петър 

Добрев. 

7. удължи с шест месеца докторантурата на редовния докторант 

Александър Ананиев Георгиев и Николина Николова. 

8. одобри следните учебни програми на дисциплини от специалност 

Хебраистика: Съвременен иврит І част; История на стария свят; 

История на Израел 1 част (от древността до разрушаването на 

Втория храм); Въведение в изследването на Стария Завет; Увод в 

социологията; Съвременен иврит ІІ част; История на религиите. 

Юдаизъм, християнство, ислям; История на Средните векове; 

История на Израел 2 (от разрушаването на Втория храм до 

Новото време); Основи на политологията; Еврейско изкуство;  



Съвременен иврит ІІІ част; История на еврейския народ през 

Новото време; Еврейска мисъл 1;  Съвременен иврит ІV част. 

9. избра д-р Галин Георгиев за хоноруван преподавател за уч. 

2016/2017 г.  

10. одобри предложеното от комисията  разпределяне на 

средствата за 2016 г. по ПМС № 328 от 2015 г. : като 80 хил. от 

тях се отделят за закупуване на техника, а останалата част е за 

еднократно допълнително трудово възнаграждение за 

преподавателите и служителите от факултета, съгласно 

изработените от комисията критерии. 

11. одобри решенията на издателския съвет и издателския 

план за 2017 г. 

 

 

 

Декан: 

 (доц. д-р Т. Попнеделев) 


