
Изпълнение на проекта по следните показатели

 Проектът Воля и интелект през Средновековието се проведе

в рамките на поставените цели и резултатите заложени в

проекта са изпълнени Заключителната конференция със

същото заглавие на която бяха показани резултатите от

съвместната обучително изследователска дейност на

студентите младите учени и преподавателите се проведе

успешно между и юли г

На конференцията бяха изнесени общо научни доклада на

високо научно ниво всичките от които бяха придружени с

плодотворна дискусия Сред участниците имаше общо петима

преподаватели от СУ катедра История на философията един

гост преподавател от УНСС гл ас д р Мартин Осиковски и

гост преподавател от Университета в Катовице Полша д р

Дивна Манолова Студентите от бакалавърска и магистърска

степен бяха на брой а докторантите трима един от които

гост докторант от Университета в Кьолн Германия

 Дейностите предвидени в работната програма бяха

изпълнени в реда и срока заложени в работната програма

Преди провеждането на конференцията както и при

обработването на докладите изнесени от студентите и

докторантите на нея преподавателите редовно провеждаха

консултации с докладчиците което доведе до качествен

научен продукт Свидетелство за последното е че няколко от

докладите вече са подготвени като статии и приети за печат

Разработките на докторантите бяха обвързани с техните

дисертационни проект а студентите подготвиха

индивидуални изследвания по темата на проекта чиито

заглавия може да бъдат видени в приложената програма на

форума

 Сумата по проекта беше разходена според предварителното

разпределение по пера основно целите на провеждане на

заключителната конференция но също и за младите

участници в научния екип на проекта които работиха в тясно

сътрудничество с ръководителя му като не само спомогнаха

за организацията и провеждането на научния форум но

предложиха качествени научни доклади Малка сума

предвидена за командировъчни която поради по ниската

цена на автобусния превод остана неизразходвана по това

 

 
 
 
 
 
 
 



перо беше пренасочена след изпълнението на форума към перото с възнаграждения на научния

екип на проекта

 Общата оценка за резултатите от проекта следва да бъде много висока В съдържателен план бяха

детайлно разгледани от различни гледни точки школи и културни традиции двете фундаментални за

средновековната философска мисловност понятия за волята и интелекта Специално трябва да се

отбележи високото научно ниво на което студентите и докторантите успяха да подготвят своите

изследвания в следствие на съвместната работа с преподавателите забеляза се решителен напредък

в техните изследователски умения както и в боравенето им със специфичния понятиен апарат на

история на философията и по специално на медиевистиката

 Разпространение на резултатите Както е предвидено в плана на проекта най добрите работи

представени на форума са обработени и приети за печат г в свитък на Архив за средновековна

философия и култура списанието е реферирано в част от тях са предвидени за публикуване

в свитък ХХ  на същия алманах а някои са приети за печат в онлайн пиър рецензираното

специализирано философско списание индексирано в

на

 Списък на приложенията към научния отчет

Приложение Програма на конференцията
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