4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Акредитация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема доклад-самооценка за програмна акредитация на
професионално направление от нерегулираните професии за ОКС „бакалавър“ и
„магистър“, редовно и задочно обучение от професионално направление „2.1.
ФИЛОЛОГИЯ“

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава като дата и час за провеждането на поредното общо
събрание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 14 януари
2013 година, 16.00 часа.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т. Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС признава образователно-квалификационната степен бакалавър,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки и квалификацията
„бакалавър по филология“, и образователно-квалификационната степен
магистър, област на висше образование 2. Хуманитарни науки и
квалификацията „магистър по история“ на Якуб Микулески.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да не бъде прекратяван трудовия договор на проф. д-р
Пеньо Стойнов Пенев, считано от 01.02.2013 г. до месец юли 2014 година.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Osterreich Kooperation, за
академичната 2013/2014 година, съгласно спогодбата за културно
сътрудничество между Република България и Република Австрия.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т. Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира маг. Агнешка Жемба за лектор по полски език за
академичната 2013-2014 година.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в индивидуалния учебен план на Таня
Георгиева Иванова, редовен докторант по област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска
програма по Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание), към
Катедрата по общо езикознание и история на българския език, като бъдат
добавени следните учебни дисциплини:
1. Старогръцки език
2. Старобългарски език
3. Езикова култура
4. Стилистика
5. Морфология на съвременния български език
6. Синтаксис на съвременния български език
7. Българска антропонимия

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема преместването на редовен докторант Петя Сашева
Клинкова във Философско-историческия факултет, тъй като темата на
дисертацията й „Употреби на традицията и формиране на локалната
идентичност“ с научен ръководител доц. д-р Владимир Пенчев от Института за
етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, има етнологичен
характер и е по-близка с Катедрата по етнология в същия факултет.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Нови докторантури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2011/2012 година:
Катедра

№ по ред

Шифър Област на висше образование,
професионално направление,
докторска програма

Редовно

1.
ІІ
БЛТЛ

1

Доц. д-р Владимир Янев
Доц. д-р Любка ЛипчеваПранджева

БЛТЛ

2

Проф. дфн Инна Пелева

ИЛСЛ

3

Доц. д-р Мила Кръстева

ИЛСЛ
Доц. д-р Иван Русков

Образователна и научна
степен “доктор”

4

2.
2.1.

Хуманитарни науки
Филология
Българска литература /Българска
литература
след
Първата
световна война/
Българска литература /Българска
литература от Освобождението
до края на Първата световна
война/
Българска
литература
/Възрожденска литература/
Българска литература /Българска
литература от Освобождението
до края на Първата световна
война/

2
1

1

1

Задочно

ИЛСЛ

Българска литература /Българска
литература
след
Първата
световна война/
Литература на народите на
Европа, Америка, Африка, Азия
и
Австралия
/Сравнително
литературознание/
Български език /История на
новобългарския книжовен език/

1

8

Български език /Морфология/

1

9

Български език /Синтаксис/

1

10

Славянски езици
хърватски език/

/Сръбски и

1

11

Славянски езици /Сравнителна
граматика на славянските езици/

1

5

Доц. д-р Татяна Ичевска

ИЛСЛ

6

Проф. дфн Клео
Протохристова

Български език

7

Проф. дфн Диана
Иванова

Български език

1

1

Доц. д-р Красимира
Чакърова

Български език
Доц. д-р Петя Бъркалова

Славянска
филология
Доц. д-р Славка
Величкова

Славянска
филология
Проф. дфн Иван Куцаров

Славянска
филология

12

Проф дфн Светлозар
Игов

Романистика и
германистика

13

Доц. д-р Руси Николов

Романистика и
германистика

14

Проф. дфн Иван Кънчев

Протоколчик:

(Т. Петкова)

Литература на народите на
Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия /Сръбска, хърватска
и словенска литература/
Романски езици /Съвременен
френски език (Компютърна
лингвистика)/

1

Ромаснки езици /Съвременен
испански език (Лексикология на
СИЕ)/
ОБЩО:

1

ДЕКАН:

1

15

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Избор на „професор“
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“ доц. д-р Запрян Ангелов
Козлуджов за „професор“ към Катедра по българска литература и теория на
литературата на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ по
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление: 2.1 Филология; научна специалност: Теория на литературата.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2012/2013 г. със следните преподаватели:
Катедра по българска литература и теория на литературата:
1. Канелия Георгиева Колева – 300 часа упражнения по Преддипломна
педагогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение.
2. Проф. дфн Цветанка Георгиева Петрова – 5 часа лекции по Библията в
часовете по литература, с тарифна ставка 6.00лв на час упражнение (без
нощувка, само пътни).
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание:
1. Проф. д-р Светлана Стойчева Василева – 30 часа упражнения за
Докторантски семинар по Литература за деца и юноши, с тарифна ставка 6.50
лв на час упражнение.

Катедра по славянска филология:
1. Росина Георгиева Кокудева – 60 часа упражнения по Чешка литература, с
тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение.
Катедра по руска филология:
1. Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 120 часа упражнения по
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение.
2. Гл. ас. Елена Лилова Василева – 200 часа упражнения по Практически курс по
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение
3. Гл. ас. Диана Николаева Шкодрова – 200 часа упражнения по Практически
курс по руски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение.
4. Владислава Вескова Иванова – 250 часа упражнения по Практически курс по
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение.
5. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Практически китайски
език и Морфология на китайския език, с тарифна ставка 7.50 лв на час
упражнение.
6. Теодора Маргаритова Пенева – 150 часа упражнения по Практически
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение.
7. Неделина Георгиева Георгиева – 200 часа упражнения по Практически
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение.
8. Емма Андреас Шахинян – 200 часа упражнения по Практически китайски
език, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение.
9. Хунгджун Сун – 150 часа упражнения по Практически китайски език, с
тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение.
10. Веселин Георгиев Карастойчев – 150 часа упражнения по Китайска
литература II част, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение.
Катедра по романистика и германистика:
1. Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова – 100 часа упражнения за участие в изпитна
комисия по конкурси за кандидат-докторанти и за полагане на кандидатски
минимум за неспециалисти по немски език, с тарифна ставка 6.00 лв на час
упражнение.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2012/2013 г. със следните преподаватели:
Катедра „История и археология“:
1. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 40 часа упражнения за научно ръководство на
две дипломантки от специалност Български език и история, с тарифна ставка
5.50 лв на час упражнение.
2. Доц. д-р Лизабет Любенова Върбанова-Йонева – 120 часа упражнения
упражнения по Историография, с тарифна ставка 5.50 лв на час упражнение.
Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Иванка Вълчева Гайдаджиева от
Катедрата по български език.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за изготвяне на
хабилитационен труд) на Комисията по атестиране на Филологическия
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Теофана Николова Гайдарова от
Катедрата по български език.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Мариана Матеева Куршумова от
Катедрата по български език.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за финализиране на
дисертационен труд) на Комисията по атестиране на Филологическия факултет
на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и административната
дейност на гл. ас. Мария Иванова Павлова от Катедрата по български език.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за повишаване на
научната продукция) на Комисията по атестиране на Филологическия факултет
на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и административната
дейност на гл. ас. Ценка Иванова Карастанева от Катедрата по български език.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за финализиране на
дисертационен труд) на Комисията по атестиране на Филологическия факултет
на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и административната
дейност на гл. ас. Бистра Всилева Дикова от Катедрата по български език.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Борян Георгиев Янев от Катедрата по
общо езикознание и история на българския език.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова от
Катедрата по общо езикознание и история на българския език.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Аделина Любомирова Странджева от
Катедрата
по
история
на
литературата
и
сравнителното
литературознание.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на доц. д-р Елена Славова Гетова от Катедрата по
история на литературата и сравнителното литературознание.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Дияна Василева Николова-Багалева от
Катедрата
по
история
на
литературата
и
сравнителното
литературознание.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за финализиране на
дисертационен труд) на Комисията по атестиране на Филологическия факултет
на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и административната
дейност на гл. ас. Младен Цветанов Влашки от Катедрата история на
литературата и сравнителното литературознание.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Гергина Василева Кръстева от
Катедрата
по
история
на
литературата
и
сравнителното
литературознание.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на доц. д-р Мила Димитрова Кръстева от
Катедрата
по
история
на
литературата
и
сравнителното
литературознание.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на доц. д-р Иван Тодоров Русков от Катедрата по
история на литературата и сравнителното литературознание.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на доц. д-р Светла Кирилова Черпокова от
Катедрата
по
история
на
литературата
и
сравнителното
литературознание.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Фанио Евгениева Бойкова от Катедрата
по българска литература и теория на литературата.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Димитър Тодорв Кръстев от
Катедрата по българска литература и теория на литературата.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (поради отрицателна оценка з
анаучна дейност се препоръчва повишаване на продуктивността в твази област)
на Комисията по атестиране на Филологическия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски“ за учебната, научната и административната дейност на гл. ас.
Мария Колевова Мустаковова от Катедрата по славянска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Вяра Александрова Найденова от
Катедрата по славянска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Катерина Иванова Томова от Катедрата
по славянска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова от
Катедрата по славянска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (поради отрицателна оценка за
научната дейност се препоръчва повишаване на продуктивността в твази
област) на Комисията по атестиране на Филологическия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски“ за учебната, научната и административната дейност на гл. ас.
Гергана Тодорова Иванова-Вълева от Катедрата по славянска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (със забележка по отношение на
административната дейност, по обективни причини останала на заден план в
дейността на колегата) на Комисията по атестиране на Филологическия
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на ас. Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе от
Катедрата по славянска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Мая Иванова Тименова от Катедрата
по романистика и германистика.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова от
Катедрата по романистика и германистика.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Райна Василева Петрова от Катедрата по
романистика и германистика.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Иванка Танева Танева-Иванова от
Катедрата по романистика и германистика.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с отрицателна оценка относно
научната дейност и произтичащата от оценката препоръка) на Комисията по
атестиране на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за
учебната, научната и административната дейност на гл. ас. Живка Атанасова
Петкова от Катедрата по романистика и германистика.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Деян Делчев Георгиев от Катедрата по
романистика и германистика.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Марина Асенова Самалиева от
Катедрата по английска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров от Катедрата
по английска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън от
Катедрата по английска филология

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Веселина Борисова Койнакова от
Катедрата по англисйка филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Златка Василева Червенкова от
Катедрата по англисйка филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Росица Костадинова Пашова от
Катедрата по английска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Славка Христева Грънчарова от
Катедрата по английска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Румяна Илиева Илиева от Катедрата по
англисйка филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Милена Ангелова Кацарска от Катедрата
по английска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Яна Атанасова Роуланд от Катедрата
по английска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на доц. д-р Николай Михайлов Нейчев от Катедрата
по руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова-Арон от
Катедрата по руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова от Катедрата
по руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Милена Иванова Стойкова от
Катедрата по руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. д-р Наталия Василева Христова от
Катедрата по руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Мария Веселинова Кръстева от
Катедрата по руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Илонка Кирилова Георгиева от Катедрата
по руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и
административната дейност на гл. ас. Катя Георгиева Ганева от Катедрата по
руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Атестация
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за още по-успешна
научна дейност) на Комисията по атестиране на Филологическия факултет на
ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и административната дейност
на гл. ас. Таня Василева Атанасова от Катедрата по руска филология.

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№155/ от 10.XII.2012 г.

Днес, 10–ти декември 2012 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2012/2013 г. със следните преподаватели:
Катедра по английска филология:
1. Крситина Василева Василева-Гергишанова – 30 часа упражнения по Бизнес
умения на английския език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение.
2. Ивайло Иванов Иванов – 30 часа упражнения по Бизнес умения на наглийския
език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение.
3. Веселин Генчев Атанасов – 30 часа упражнения по Бизнес умения на
наглийския език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение.
4. Станка Иванова Тренчева – 30 часа упражнения по Бизнес умения на
наглийския език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнения.
Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№156/ от 11.II.2013 г.

Днес, 11–ти феруари 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 18; отсъстват 14 души (отпуск)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с подготовката на предстоящата програмна акредитация на
професионално направление 1.3. “Педагогика на обучението по…” във
Филологическия факултет ФС приема комисия по качеството към Факултета, която в
срок до 25.02.2013 г. да представи доклад-самооценка, в следния състав:
Председател: доц. д-р Иван Чобанов
Членове:
1. гл. ас. д-р Милена Стойкова
2. гл. ас. д-р Гергина Кръстева
3. гл. ас. д-р Симеон Кацаров
4. гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белфанте
5. гл. ас. д-р Веселка Ненкова
6. гл. ас. Фани Бойкова
7. гл. ас. Бистра Дикова
8. гл. ас. Румяна Илиева
9. ас. Ина Кукунджиева
10. докт. Стойно Спасов
11. докт. Славка Михайлова
12. докт. Полина Димитрова
13. докт. Ваня Георгиева

Протоколчик:

(Т. Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№157/ от 18.III.2013 г.

Днес, 18–ти март 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 21; отсъстват 11 (3 лектори, 8 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата година
от работата на Полина Андреева Димитрова, редовен докторант по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология; докторска програма Славянски езици (Фразеология на
съвременния руски език) към Катедрата по руска филология.

Протоколчик:

(М. Зайкова)

ДЕКАН:
(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№158/ от 13.V.2013 г.

Днес, 13–ти май 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 8 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора проф. д.ф.н. Иванка
Тодорова Гугуланова да бъде назначена на половин щат за академичната
2013/2014 година.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора Ана Иванова Маринова да
бъде назначена на половин щат за срок от 1 (една) година като асистент по Увод
в литературната теория с хорариум 240 часа.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема за учебната 2013/2014 година да бъде разрешено на гл. ас.
д-р Димитър Тодоров Кръстев да води лекции по Увод в литературната теория
на специалностите Руска филология з.о. и Български език и руски език з.о. –
общо 35 часа лекции.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев за гост-преподавател
в Катедрата по български език, за периода 01.10.2013 г. до 30.06.2014 г.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-преподавател към
Катедрата по романистика и германистика с код НКП: 2311 за учебната
2013/2014 година.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Österreich-Kooperation през
академичната 2013/2014 година и да бъде сключен договор с австрийския
лектор маг. Тобиас Фок.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява издаването на хабилитационния труд на доц. д-р Иван
Петров Чобанов на тема „Хипокористичната деривация като начин за
обоготяване на антропонимната система в езика (върху материал от български,
сръбски и хърватски мъжки лични имена).

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява издаването на хабилитационния труд на гл. ас. д-р Борян
Георгиев Янев на тема „Образните сравнения с антропоцентричен характер в
българския и английския език“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде издаден дисертационния труд на доц. д.ф.н. Вера
Тервел Маровска на тема „Референции и рефериране в света на езика“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на
Илия Цанков Солтиров, редовен докторант към Катедрата по руска филология
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1 Филология, докаторантска програма Славянски езици
(Морфология на съвременния руски език).

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на
Марияна Асенова Карталова, редовен докторант към Катедрата по общо
езикознание и история на българския език по област на висше образование 2.
Хуманитарни

науки,

професионално

направление

2.1

Филология,

докаторантска програма Общо и сравнително езикознание.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд на
Канелия Георгиева Божинова, редовен докторант към Катедрата по българска
литература и теория на литература по област на висше образование 1.
Педагогически

науки; професионално направление 1.3. Педагогика на

обучението по...; научна специалност Методика на обучението по българска
литература от „Аналогията и развитието на литературната култура на
учениците в средното училище /според поетиката на символизма/“ на
„Аналогията и развитието на литературната култура на учениците в
средното училище“.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на
Стойно Стефанов Спасов, редовен докторант към Катедрата по общо
езикознание и история на българския език по област на висше образование 2.
Хуманитарни

науки,

професионално

направление

докаторантска програма Общо и сравнително езикознание.

Протоколчик:

ДЕКАН:

2.1

Филология,

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на
Илиана Димитрова Джамбазова, редовен докторант към Катедрата по общо
езикознание и история на българския език по област на висше образование 2.
Хуманитарни

науки,

професионално

направление

докаторантска програма Общо и сравнително езикознание.

2.1

Филология,

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за първата
година от подготовката на Илиана Димитрова Джамбазова, редовен докторант
към Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1
Филология, докаторантска програма Общо и сравнително езикознание.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за първата
година от подготовката на Стойно Стефанов Спасов, редовен докторант към
Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1
Филология, докаторантска програма Общо и сравнително езикознание.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с една година крайният срок на
докторантурата на ас. Ина Здравкова Кукунджиева, свободен докторант към
Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1
Филология, докаторантска програма Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия и да бъде променена темата на
дисертационния и труд от „Масите и човекът в балканските литератури: Иво

Андрич, Йордан Йовков, Никос Казандзакис“ в „ Масите и човекът в
творчеството на Иво Андрич и Никос Казандзакис“.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Харун Харун Бекир да бъде зачислен в докторантура на
самостоятелна подготовка по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Общо и
сравнително езикознание (Социолингвистика) с тема на дисертационния труд
„Труският език и култура в България в светлината на българското
законодателство – традиции и съвременно състояние“, с научни ръководители

доц. д-р Иван Петров Чобанов и доц д-р Аник Бохос Минасян-Добрева (поради
спецификата на темата) и утвърждава индивидуалния му план за работа.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема промяна в индивидуалния учебен план на Петър
Стефанов Кривчев, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и
история на българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1 Филология, докаторантска програма
Български език (История на българския език) като се добавят следните
дисциплини:



Българска антропонимия;



Актуални проблеми на българската и турската антропонимия;



Руски език;



Стратегия на научното изследване;



Английски език.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на
специалност Лингвистика с ИТ: невзетите по обективни причини във втори
семестър на трети курс 8 часа лекции и провеждането на изпит по дисциплината
„Информационни технологии в ономастиката“ да бъдат заложени през първия
семестър на четвърти курс през учебната 2013/2014 година.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на
специалност Български език и турски език, влизаща в сила от учебната
2013/2014 година: хорариумът на дисциплината „Турска литература (Първа
част)“ да се промени от 30/30 на 60/0 при запазване броя на кредитите.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява промяна в учебния план на магистърска програма
Учител по чужд език (1 чужд и/или 2 чужд език) за специалисти (руски, испански,
немски и френски език).

Срокът на обучение е два семестъра.
Семестриална такса – 500. 00 лева.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните такси на следните магистърски
програми във Филологическия факултет за учебната 2013/2014 година:
Магистърска
програма
Актуална
българистика (р.о.)
Образованието
по
български
език
и
литература
в

1 семестър

2 семстър

държавна такса
(280.00 лв.)
450.00 лв

държавна такса
(280.00 лв.)
450.00 лв

3 семестър

Общо
560.00 лв.
900.00 лв

средното училище за
специалисти (р.о.)
Учител по български
език и литература
(р.о.)
Английски
език
и
методика за ранно
чуждоезиково
обучение
Английска филология
– превод и бизнес
комуникация
Английска филология
–
лингвистика
и
превод
Превод
за
европейските
институции
Превод
и
интеркултурна
комуникация
Приложна
лингвистика
с
испански език
Учител по чужд език
(1 чужд и/или 2 чужд
език) за специалисти
(р.о.)
Language
and
Linguistics
Актуална русистика
(р.о.)
Актуална русистика
(р.о.)
Английски
език
и
методика
Учител по чужд език“
(испански
език,
немски език, френски
език, руски език)за
неспециалисти
(р.о.)

Протоколчик:

450.00 лв

450.00 лв

450.00 лв

450.00 лв
375.00 лв

1800.00 лв

375.00 лв

375.00 лв

1125.00 лв

500.00 лв

500.00 лв

1000.00 лв

500.00 лв

500.00 лв

1000.00 лв

500.00 лв

500.00 лв.

500.00 лв

1500.00 лв

450.00 лв

450.00 лв

450.00 лв

1350.00 лв

500.00 лв

500.00 лв

1000.00 лв

500.00 лв

500.00 лв

1000.00 лв

500.00 лв

500.00 лв

1000.00 лв

държавна такса
(280.00 лв.)
380.00 лв

държавна такса
(280.00 лв.)
380.00 лв

560.00 лв.
760.00 лв

375.00 лв

375.00 лв

375.00 лв

375.00 лв

1500.00 лв

650.00 лв

650.00 лв

650.00 лв

650.00 лв

2600.00 лв

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Избор на научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо езикознание и
история на българския език за заемане на академичната длъжност „професор“
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Ономастика),
обнародван в Държавен вестник, брой 50 от 07.06.2013 година, ФС утвърждава
следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:

1. Проф. д-р Анна Методиева Чолева-Димитрова – ИБЕ при БАН, София; Област
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление:
2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание).
2. Проф. д.б.н. Васил Господинов Райнов – пенсионер, ИБЕ при БАН, София;
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание).
3. Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев Иванов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Български език).
4. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; Област
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление:
2.1 Филология (Български език).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев – ПУ „Паисий Хилендарски”;
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Български език).
2. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление:
2.3 Филология (Български език; Славянски езици; Общо и сравнително
езикознание).
3. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.3
Филология (Славянски езици).
Резервни членове:
1. Доц. д-р Владислав Стефанович Лесневский – РКИЦ, София, област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Славянски езици) – външен.
2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – ПУ „Паисий Хилендарски”,
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Български език –Старобългарски език и
история на българския език) – вътрешен.
.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Избор на научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо езикознание и
история на българския език за заемане на академичната длъжност „доцент“ по
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) в Държавен
вестник, брой 50 от 7 юни 2013 година, ФС утвърждава следния състав на
научното жури:

Външни членове за Пловдивския университет:

1. Проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева – Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“, Област на висше образование: 2. Хуманитарни
науки; Професионално направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително
езикознание).
2. Проф. д-р Борис Димитров Парашкевов – пенсионер, СУ „Св. Климент
Охридски“, Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки;
Професионално направление: 2.1 Филология (Германски езици).
3. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – пенсионер, СУ „Св. Климент Охридски“,
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Германски езици).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1
Филология (Романски езици).
2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.3
Филология (Славянски езици).
3. Доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.3
Филология (Български език).
4. Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.3
Филология (Общо и сравнително езикознание, Класически езици).
Резервни членове:
1. Проф. д.б.н. Васил Господинов Райнов – пенсионер, ИБЕ при БАН, София;
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание) – външен.
2. Доц. д-р Иван Петров Чобанов - ПУ „Паисий Хилендарски“, Област на висше
образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1
Филология (Общо и сравнително езикознание) – вътрешен.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Избор на научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия – Френска литература) в Държавен вестник, брой 50 от 7 юни 2013
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Румяна Лъчезарова Станчева, СУ “Св. Климент Охридски”,
област на висше образование : 2. Хуманитарни науки, професионално
направление : 2.1. Филология, (Сравнително литературознание)

2. Проф. д-р Андре Юрст, Женевския университет, Швейцария ”, област на
висше образование
: 2. Хуманитарни науки, професионално
направление : 2.1. Филология, (Антична литература)
3. Доц. д-р Пилар Гарсес Гарсия, Университета Валядолид, Испания, област
на висше образование
: 2. Хуманитарни науки, професионално
направление : 2.1. Филология, (Английска литература).
4. Доц. д-р Лурдес Террон Барбоса , Университета Валядолид/Сория,
Испания, област на висше образование
: 2. Хуманитарни науки,
професионално направление : 2.1. Филология, (Френска литература).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова, ПУ “Паисий Хилендарски”,
област на висше образование : 2. Хуманитарни науки, професионално
направление : 2.1. Филология, (Сравнително литературознание)
2. Доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова, ПУ “Паисий Хилендарски”, област
на висше образование
: 2. Хуманитарни науки, професионално
направление : 2.1. Филология, (Славянска литература и чешка
литература)
3. Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова, ПУ “Паисий Хилендарски”, област
на висше образование
: 2. Хуманитарни науки, професионално
направление : 2.1. Филология, (Сравнително литературознание)
Резервни членове:
1. Професор д.и.н. Рая Йорданова Заимова , БАН “Институт за
Балканистика с център по Тракология” , област на висше образование:
2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.2. История и
археология, (Документалистика, архивистика, палеография); 2.1.
Филология, научна специалност: (Литературна теория и критика) –
външен.
2. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов - ПУ “Паисий Хилендарски”, област
на висше образование
: 2. Хуманитарни науки, професионално
направление : 2.1. Филология, (Теория на литературата) – вътрешен.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)
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ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Избор на научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология (Славянски езици: Руски език - Лигвокултурология) в Държавен
вестник, брой 50 от 7 юни 2013 година, ФС утвърждава следния състав на
научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Димитър Веселинов Димитров – СУ„Св. Климент Охридски”,
Факултет по класически и нови филологии, област на висшето
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3
Педагогика на обучението по чужди езици (Методика на
чуждоезиковото обучение)

2. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение; катедра
„Славянски езици”, област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и
сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици
(съвременен руски език)
3. Доц. д-р Владислав Стефанович Лесневский – РКИЦ, София, област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Славянски езици)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ “Паисий Хилендарски”,
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание;
Български език)
2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ “Паисий Хилендарски”, област
на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Славянски езици)
3. Доц. д-р Иван Петров Чобанов – ПУ “Паисий Хилендарски”, област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)
4. Доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова-Арон – ПУ “Паисий Хилендарски”,
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Славянски езици)
Резервни членове:
1. Доц. д-р Кристина Стоилова Танева – ПУ “Паисий Хилендарски”, област
на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3 Методика на обучението по български език –
вътрешен.
2. Доц. д-р Галина Николова Шамонина – ВСУ „Черноризец Храбър”, област
на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по чужди езици (Методика
на чуждоезиковото обучение) – външен.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Избор на научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология (Общо и сравнително езикознание – Когнитивна лингвистика) в
Държавен вестник, брой 50 от 7 юни 2013 година, ФС утвърждава следния състав
на научното жури:

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – Институт за български език
при БАН, област на висшето образование 2. Хуманитарни науки,

професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително
езикознание; Славянски езици)
2. Проф. дфн Живка Колева-Златева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
Катедра по обща лингвистика и старобългаристика, област на висшето
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Общо и сравнително езикознание)
3. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение; катедра
„Славянски езици”, област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и
сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици
(съвременен руски език)
4. Доц. дфн Дамян Петков Митев – ШУ „Епископ Константин Преславски”,
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание;
Славянски езици)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ “Паисий Хилендарски”,
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание;
Български език)
2. Проф. дфн Диана Петрова Иванова – ПУ “Паисий Хилендарски”, област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Български език)
3. Доц. д-р Иван Петров Чобанов – ПУ “Паисий Хилендарски”, област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)
Резервни членове:
1. Проф. дфн Иван Харалампиев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Катедра
по обща лингвистика и старобългаристика, област на висшето
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Български език) – външен.
2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – ПУ “Паисий Хилендарски”,
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Български език) – вътрешен.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2012/2013 г. със следните преподаватели:
Катедра по българска литература и теория на литературата:
1. Проф. д-р Радослав Димитров Радев – 120 часа упражнения за ръководство
на двама докторанти, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.
Катедра по славянска филология:

1. Светла Димитрова Джерманович – 50 часа упражнения по Практически
сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по английска филология:
1. Полина Николаева Петкова – 30 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
2. Иван Йорданов Петров – 45 часа упражнения по Практикум по ИТ, с тарифна
ставка 4.50 лв. на час упражнение.

Катедра по романистика и германистика:
1. Гергана Ангелова Петкова – 200 часа упражнения по Практически испански
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
2. Пресентасион Ортега Ортега – 200 часа упражнения по Практически
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по българска литература и теория на литературата:
1. Канелия Георгиева Божинова – 300 часа упражнения по МОБЛ, Текуща
педагогическа практика, с тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение.
2. Красимира Танева Танева – 300 часа упражнение по МОБЛ, Хоспетиране и
Текуща педагогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.

3. д-р Екатерина Иванова Петкова – 200 часа упражнения в Хоспетиране и
текуща педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражненние.
4. д-р Маргарита Ваньова Димитрова – 100 часа упражнения по Хоспетиране и
Текуща педагогическа практика по МОБЛ, с тарифна ставка 4.50 лв. на час
упражнение.
5. гл. ас. Анна Ованес Модикян – 500 часа упражнения по МОБЕ, с тарифна
ставка по 4.00 лв. на час упражнение.
Катедра по история на литературата и теория на литературознанието:
1. проф. д-р Светлана Стойчева Андерсон – 400 часа упражнения по
Литература за деца и юноши в Педагогически факултет, с тарифна ставка 6.50
лв. на час упражнение.
2. гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименова – 400 часа упражнения по Антична и
западноевропейска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
3. Здравко Трифонов Дечев – 300 часа упражнения по Българска възрожденска
литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.
4. гл. ас. д-р Николета Василева Пътова – 400 часа упражнения по Българска
възрожденска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
5. Шинка Георгиева Дичева – 200 часа упражнения по Българска литература
от Освобождението до Първата световна война, с тарифна ставка 4.00 лв. на
час упражнение.
Катедра по общо езикознание и история на българския език:
1. чл.-кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев Добрев - 100 часа упражнения по
Старобългарски език, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.
2. проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска–Костова - 100 часа
упражнения по Старобългарски език, с тарифна ставка 7,00 лв. на час
упражнение.
3. проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова - 300 часа упражнения по
Класически език и Историческа граматика на гръцкия език, с тарифна ставка
10,00 лв. на час упражнение.
4. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов - 380 часа упражнения на
гръцки език по Странознание на Гърция, Новогръцка литература и
Византийска литература и текстове, с тарифна ставка 10.00 лв. на час
упражнение.
5. проф. д-р Иван Калчев Добрев - 1050 часа упражнения по Практически
турски език, Съвременен турски език и Странознание на Турция, с тарифна
ставка 10.00 лв. на час упражнение.
6. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска - 400 часа упражнения по
Съвременен новогръцки език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение.
7. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона - 400 часа упражнения по Практически
албански език, Странознание на Албания и Втори балкански език, с тарифна
ставка 10.00 лв. на час упражнение.

8. доц. д-р Виолета Петрова Герджикова - 250 часа упражнения по
Старогръцка литература и Класически език, с тарифна ставка 10.00 лв. на
час упражнение.
9. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова - 100 часа упражнения по
Старобългарски език, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.
10. доц. д-р Ирина Николаева Саръиванова - 150 часа упражнения по Турска
литература (Първа част), с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.
11. доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова–Сиракова - 200 часа упражнения по
Теория на превода – новогръцки език и Латински език, с тарифна ставка 6,00
лв. на час упражнение.
12. доц. д-р Христо Иванов Салджиев - 600 часа упражнения по Практически
турски език и История на Турция, с тарифна ставка 6.00 лв. на час
упражнение.
13. доц. д-р Паша Явузаслан - 120 часа упражнения по Съвременен турски език
(Лексикология), с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение.
14. доц. Стефан Андреев Стефанов - 200 часа упражнения по Османотурски
език, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.
15. докт. Илиана Димитрова Джамбазова - 80 часа упражнения по
Старогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
16. докт. Марияна Асенова Карталова - 80 часа упражнения по Практически
новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
17. докт. Милена Пенчева Нецова - 30 часа упражнения по Увод в общото
езикознание с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение.
18. докт. Петър Стефанов Кривчев - 30 часа упражнения по Старобългарски
език с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение.
19. докт. Стойно Стефанов Спасов - 80 часа упражнения по Старобългарски
език и Увод в общото езикознание с тарифна ставка 4,00 лв. на час
упражнение.
20. докт. Таня Георгиева Иванова - 80 часа упражнения по Практически
новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
21. Александрос Франдзескакис (лектор) - 150 часа упражнения по
Новогръцки език, идва от София (без хонорар, с право на нощувка и пътни).
22. Ангелина Петкова Шопова - 300 часа упражнения по Латински език, с
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
23. Васил Богомилов Василев - 300 часа упражнения по Румънски език и
Странознание на Румъния, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
24. Димитър Атанасов Мирчев - 500 часа упражнения по Класически език, с
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
25. Иванка Георгиева Ламбрева - 950 часа упражнения по Практически
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
26. Рамазан Чери - 150 часа упражнения по Хоспетиране по турски език и
Текуща педагогическа практика по турски език с тарифна ставка 5,00 лв. на
час упражнение.
27. Станимир Василев Петров - 300 часа упражнения по Практически
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.

Катедра по български език:
1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за
председателство в Национална студентска конференция, с тарифна ставка по 7,00
лева на час упражнение;
2. проф. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с
тарифна ставка по 6,50 лв. на час упражнение;
3. д-р Милена Петрова Добрева – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки,
с тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение;
4. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова - 100 часа упражнения по Синтаксис на
СБЕ, с тарифна ставка по 4,50 лв. на час упражнение;
5. д-р Ангел Маринов Маринов – 120 часа упражнения пофакултативна дисциплина
„Кино и литература”, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
6. Мария Димитрова Миличина – 600 часа упражнения по Езикова култура, с
тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение;
7. Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с
тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение;
8. Георги Симеонов Цонев – 250 часа упражнения по дисциплината Офис програми,
с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение;
Катедра по руска филология:
1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 120 часа упражнения за ръководство
на двама докторанти, с тарифна ставка 7,00 лева на час упражнение.
2. проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – общо 210 часа: 120 часа упражнения за
ръководство на двама докторанти и 90 часа упражнения по Избираема дисциплина
4 и Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 6,00 лева на час упражнение.
3. доц. д-р Елена Атанасова Томова – 300 часа упражнения по Руски фолклор и
Стара руска литература, с тарифна ставка по 6,00 лв на час упражнение.
4. доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 500 часа упражнения по
Практически курс по руски език, с тарифна ставка по 5,50 лева на час упражнение.
5. д-р Радка Николова Атанасова – 500 часа упражнения по Руска литература на 20
век, с тарифна ставка по 5,50 лева на час упражнение.
6. гл.ас. Елена Лилова Василева – 500 часа упражнения по Практически курс по
руски език, с тарифна ставка по 4,50 лева на час упражнение.
7. гл.ас. Грета Серафимова Косева – 450 часа упражнения по Практически курс по
руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.
8. гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 500 часа упражнения по Практически курс
по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.
9. Владислава Вескова Иванова - 550 часа упражнения по Практически курс по
руски език и Руска литература на 19 век, с тарифна ставка 4,50 лева на час
упражнение.

10. докторант Енчо Тилев Тилев – 150 часа упражнения Молфология на съвременния
руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.
11. докторант Елена Костадинова Нейчева – 130 часа упражнения по Практически
курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.
12. докторант Боряна Тенчева Тенчева – 150 часа упражнения по Практически курс
по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.
13. докторант Полина Андреева Димитрова – 130 часа упражнения по Практически
курс по руски език и Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4,50
лева на час упражнение.
14. докторант Илия Цанков Солтиров – 140 часа упражнения по Практически курс
по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.
Катедра по английска филология:
1. Проф. дфн Весела Тодорова Кацарова – 200 часа упражнения по Нова английска
литература, с тарифна ставка 12.00 лв. за час упражнение;
2. Проф. д-р Людмила Константинова Костова – 200 часа упражнения по Английска
литература – Просвещение и Избираема дисциплина, с тарифна ставка 12.00 лв. на
час упражнение;
3. Доц. д-р Христо Маринов – 350 часа упражнения по Лексикология на САЕ и
Фонетика на САЕ, с тарифна ставка 10.00 лв. за час упражнение;
4. Емилия Иванова Ханджийска – 800 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;
5. Елизабет Огнянова Кумчева - 500 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;
6. Ралица Петрова Кунчева - 800 часа упражнения по Практически английски език,
с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение;
7. Вивиан Саркис Арабян - 900 часа упражнения по Практически английски език и
130 часа курс за докторанти към ФФ, с тарифна ставка 4.50 лв на час
упражнение;
8. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 1000 часа упражнения по Практически
английски език и 130 часа курс за докторанти към ФФ, с тарифна ставка 4.50 лв
на час упражнение;
9. Анелия Георгиева Ставрева – 700 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;

10. Румяна Боянова Пенева – 700 часа упражнения по Американска литература и
Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; и 250
часа

упражнения по Английски език

за преподаватели към Филологическия

факултет, с тарифна ставка по 4.50 на час ;
11. Вадим Атанасов Банев - 1000 часа упражнения по Практически английски език,
с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение;
12. Полина Николаева Петкова - 900 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение.
13. Деница Ангелова Шаркова - 800 часа упражнения по Практически английски език,
с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;
14. Иванка Ангелова Генчева - 700 часа упражнения по Практически английски език,
с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение;
15. Илиан Пенков Друмев - 600 часа упражнения по Практически английски език, с
тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;
16. Цветелин Руменов Цветков - 600 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;
17. Магдалена Деянова Гогалчева - 900 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;
18. д-р Данаил Кирилов Данов - 400 часа упражнения по Избираеми дисциплини, с
тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение
19. д-р Алистър Хейз -

700 часа упражнения по Избираема и

факултативна

дисциплини и Практически английски език, с тарифна ставка по 8.00 лв. на час
упражнение.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за редовни и
задочни магистърски програми в Катедрата по английска филология за
учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели:
1. проф. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
2. доц. д-р Свилен Богданов Станчев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
3. доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ „Св. Климент Охридски“.
Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните такси на следните специализации във
Филологическия факултет за учебната 2013/2014 година:
Специализация по журналистика: срок на обучение – 4 семестъра; такса: 180.00 лв.
Специализация по туризъм: срок на обучение – 4 семестъра; такса: 180.00 лв.
Специализация по творческо писане: срок на обучение – 2 семестъра; такса: 180.00 лв.
Специализация по превод: срок на обучение – 2 семестъра; такса: 250.00 лв.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2012/2013 г. със следните преподаватели:
Катедра по английска филология:
1. Вивиан Саркис Арабян – 110 часа упражнения по Практически английски език,
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по романистика и германистика:
1. Проф. дфн Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа упражнения
по Стилистика на съвременния испански език, с тарифна ставка 9.00 лв на
час упражнение.
2. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 800 часа упражнения по Методика на
обучението по френски език, Методика на обучението по немски език,
Методика на обучението по испански език, Лексикология на френски език,

Теория на превода и Практически френски език, с тарифна ставка 7.00 лв на
час упражнение.
3. Доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по
Теория на превода – испански език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час
упражнение.
4. Доц. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска
литература I част, с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение.
5. Гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – 800 часа упражнения по Морфология
на СНЕ, Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в германистиката,
Лингвистика на текста, Стилистика на СНЕ, Контрастивна лингвистика,
Морфосинтаксис на СНЕ, Икономически немски език, Редактиране на текст,
с тарифна ставка с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение.
6. Мария Атанасова Нанева – 600 часа упражнения по Практически Испански
език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение.
7. Джесика Сиаботару Де Манев – 600 часа упражнения по Практически
Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение.
8. Пресентасион Ортега – 600 часа упражнения по Практически Испански
език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение.
9. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 700 часа по Немски език, Методика на
обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна
педагогическа практика, с тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение.
10. Ана Исабел Диас Гарсия – 500 часа по Практически испански език, с
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
11. Стефан Георгиев Кралев – 400 часа упражнения по Практически френски
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
12. Кунка Василева Широкова – 500 часа упражнения по Практически
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
13. Гергана Ангелова Петкова - 500 часа упражнения по Практически
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
14. Таня Станиславова Найденова - 500 часа упражнения по Практически
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
15. Нина Кръстева Чочева –докторант - 500 часа упражнения по
Практически френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
16. Слав Огнянов Петков – докторант – 500 часа упражнения по Практически
френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
17. Юлияна Александрова Христова - 500 часа упражнения по Фонетика на
СИЕ, Практически италиански език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час
упражнение
18. Илияна Тилева Тилева - 500 часа упражнения по Практически
италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение
19. Елица Петрова Дечева-Владимирова - 500 часа упражнения по
Практически италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение
20. Зоя Георгиева Иванова - 500 часа упражнения по Практически италиански език, с
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№159/ от 24.VI.2013 г.

Днес, 24–ти юни 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 22; отсъстват 7 (3 лектори, 4 без
посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде изискан на работа в ПУ „Паисий Хилендарски“ за
нуждите на специалностите с турски език лектор по турски език за
академичната 2013/2014 година с посредничеството на Институт „Юнус Емре“
въз основа на действащия двустранен договор между двете институции

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№160/ от 15.VII.2013 г.

Днес, 15–ти юли 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 18; отсъстват 13 (3 лектори, 10
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо езикознание и
история на българския език за заемане на академичната длъжност „професор“
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Ономастика),
обнародван в Държавен вестник, брой 50 от 07.06.2013 година, ФС утвърждава
следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:

1. Проф. д-р Анна Методиева Чолева-Димитрова – ИБЕ при БАН, София; Област
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление:
2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание).
2. Проф. д.б.н. Васил Господинов Райнов – пенсионер, ИБЕ при БАН, София;
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание).
3. Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев Иванов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Български език).
4. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; Област
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление:
2.1 Филология (Български език).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев – ПУ „Паисий Хилендарски”;
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Български език).
2. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление:
2.3 Филология (Български език; Славянски езици; Общо и сравнително
езикознание).
3. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.3
Филология (Славянски езици).
Резервни членове:
2. Доц. д-р Владислав Стефанович Лесневский – РКИЦ, София, област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Славянски езици) – външен.
2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – ПУ „Паисий Хилендарски”,
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология (Български език –Старобългарски език и
история на българския език) – вътрешен.
.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№160/ от 15.VII.2013 г.

Днес, 15–ти юли 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 18; отсъстват 13 (3 лектори, 10
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология (Славянски езици: Руски език - Лигвокултурология) в Държавен
вестник, брой 50 от 7 юни 2013 година, ФС утвърждава следния състав на
научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:

4. Проф. д-р Димитър Веселинов Димитров – СУ„Св. Климент Охридски”,
Факултет по класически и нови филологии, област на висшето
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3
Педагогика на обучението по чужди езици (Методика на
чуждоезиковото обучение)
5. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение; катедра
„Славянски езици”, област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и
сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици
(съвременен руски език)
6. Доц. д-р Владислав Стефанович Лесневский – РКИЦ, София, област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Славянски езици)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
5. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ “Паисий Хилендарски”,
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание;
Български език)
6. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ “Паисий Хилендарски”, област
на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Славянски езици)
7. Доц. д-р Иван Петров Чобанов – ПУ “Паисий Хилендарски”, област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)
8. Доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова-Арон – ПУ “Паисий Хилендарски”,
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Славянски езици)
Резервни членове:
3. Доц. д-р Галина Николова Шамонина – ВСУ „Черноризец Храбър”, област
на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по чужди езици (Методика
на чуждоезиковото обучение) – външен.
4. Доц. д-р Кристина Стоилова Танева – ПУ “Паисий Хилендарски”, област
на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3 Педагогика на обучението по ... (Методика на
обучението по български език) – вътрешен.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка със защита на дисертационния труд на гл. ас. д-р Фани
Евгениева Бойкова ФС утвърждава план-сметката за отпечатване на
автореферат за сумата от 150.00 лева.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отпечатано помагалото по Методика на
обучението по български език с автори доц. д-р Пенка Гарушева-Карамалакова
и гл. ас. д-р Фани Евгениева Бойкова. „Помагало по методика на обучението по
български език /теоретични и практически насоки/“ е получило две
положителни рецензии от проф. Кирил Василев Димчев и доц. д-р Мария
Стоянова Петрова.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в състава на редакционния екип на
Научните трудове:
1. Освобождава се от участие в екипа доц. д-р Мила Кръстева поради
депозирана нейна лична молба.
2. Включва се в екипа гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън поради
необходимостта от участието на още един специалист англицист.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Поправки в учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните поправки към учебния план на магистърска
програма „Учител по български език и литература“ със срок на обучение 4
семестъра:
1. Корекция на квалификацията, необходима за кандидатстване: да бъде
вписано, че магистърската програма е предназначена за неспециалисти
без квалификация по български език и литература.
2. Вместо задължителната дисциплина АЗЕЛ в трети семестър се въвежда
задължителната дисциплина Чужди литератури.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Поправки в учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна на учебния план в специалностите
Лингвистика и информационни технологии, Лингвистика и маркетинг,
Приложна лингвистика с втори чужд език Испански език:
Дисциплината Фонетика на СИЕ да се премести от I курс, II семестър във II курс
II семестър.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Поправки в учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна на учебните планове на
специалностите Славянска филология (IV курс), Българска филология, Руска
филология и Български език и руски език (III курс) за академичната 2013/2014
година:
Лекционният курс по дисциплината Историческа лингвистика да бъде
преместен от първи във втори семестър

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Поправки в учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна на учебния план на
специалност Славянска филология (II курс) за академичната 2013/2014 година:
Лекционният курс по дисциплината Културни реалии на Сърбия и Хърватия да
бъде преместен от първи във втори семестър.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Поправки в учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява приложения учебен план на магистърска програма
„Превод за европейските институции“.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Поправки в учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява приложения учебен план на магистърска програма
„Превод и интеркултурна комуникация“.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Поправки в учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде включена Факултативна дисциплина „Увод в
билингвалното образование“ с хорариум 15/0 или 30/0 и 2 кредита в VIII
семестър на учебния план на специалностите Български език и китайски език,
Български език и немски език, Български език и турски език и в VII семестър на
специалност Български език и руски език.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по българска
литература и теория на литературата за заемане на академичната длъжност
„главен асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление – 1. 3. Педагогика на обучението по ... /Методика
на обучението по литература/, обнародван в Държавен вестник, брой 50 от
07.06.2013 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.п.н.Адриана Емилова Симеонова - Дамянова – СУ „Св. Климент
Охридски”, област на висшето образование: 1. Педагогически науки,
професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна
специалност: Методика на обучението по българска литература;

2. Доц. д-р Стефка Иванова Динчийска – Тракийски университет – пенсионер,
област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално
направление: 1.2. Педагогика, научна специалност : Теория на възпитанието и
дидактика
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева – ПУ „П.Хилендарски“, област на висшето
образование – 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1
Филология, научна специалност: Българска литература – Българска
литература от Освобождението до края на Първата световна война;
2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ "П.Хилендарски" - област на висшето
образование: 2. Хуманитарни науки , професионално направление: 2.1.
Филология; научна специалност: Българска литература след І световна война
3. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков - ПУ „Паисий Хилендарски”; област на
висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.
1. Филология, научна специалност : Увод в литературната теория.
Резервни членове:
1. Доц. д-р Вълко Маринов Канев – Тракийски университет; област на висшето
образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3.
Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението
по българска литература); - външен.
2. Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска - ПУ "П.Хилендарски"; област на висшето
образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1.
Филология; научна специалност: Българска литература след І световна война вътрешен.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на образователна
и научна степен "доктор" от Здравко Трифонов Дечев с дисертационен труд на
тема: Феноменология на българския глас (Проблемът устност – писменост във
възрожденската култура) и научен ръководител доц. д-р Юлия Христова
Николова по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2. 1. Филология, докторска програма Българска
литература /Отношението словесен фолклор - литература/, по решение на
катедрения съвет, протокол № 137/11.07.2013, ФС утвърждава следния състав на
научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Доц. д-р Юлия Христова Николова – научен ръководител, Катедра „История на

литературата и сравнително литературознание”/пенсионер/; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2. 1.
Филология; Българска литература...
2. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева - Софийски университет „Св. Климент
Охридски”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2. 1. Филология; Теория на литературата.
3.
Доц. д-р Доротея Димитрова Добрева – Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей, БАН област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. Филология; Български
фолклор.
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дфн Инна Иванова Пелева - Катедра „Българска литература и теория на
литературата”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2. 1. Филология; Българска литература.
2. Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева – Катедра „История на литературата и
сравнително литературознание”; област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2. 1. Филология; Българска литература.
Резервни членове:
1. Доц. д-р Лидия Борисова Михова - Институт за литература, БАН; област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1.
Филология; Българска литература.- външен.
2. Доц. д-р Елена Славова Гетова - Катедра „История на литературата и
сравнително литературознание”; област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2. 1. Филология; Българска литературавътрешен.
Откритото заключително заседание да са проведе на 02. 12. 2013 г.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Научно жури
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначен за асистент по Български
фолклор и Българска възрожденска литература към Катедрата по история на
литературата и сравнителното литературознание за срок от две години Здравко
Трифонов Дечев. Същият е преминал успешна вътрешна защита на
дисертационния труд през месец юли 2013 година, а публичната защита е
обявена за 02.12.2013 година.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Лектори
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открит лекторат по италиански език през
академчината 2013/2014 година във връзка с подписването на спогодбата за
културно сътрудничество между Република България и Република Италия.
ФС приема да бъде сключен трудов договор с д-р Роберто Адинолфи, лектор по
практически италиански език.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Лектори
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на проф. д.ф.н. Любка
Петрова Липчева-Пранджева за периода от 01.10.2013 г. до 31.08.2014 г. във
връзка с работата и като лектор във Виена, Австрия.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Лектори
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Елена
Славова Гетова за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г. във връзка с работата
и като лектор в Страсбург, Франция.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Лектори
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Гинка
Александрова Бакърджиева за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г. във
връзка с работата и като лектор в Прага, Чехия.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Лектори
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Светла
Кирилова Черпокова за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г. във връзка с
работата и като лектор в Фрайбург, Германия.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за третата година
от подготовката на Евелина Колева Грозданова, редовен докторант към
Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска
програма Славянски езици. ФС приема да бъде отчислена с право на защита,
считано от 01.09.2013 г.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за втората
година от работата по дисертацията на гл. ас. Антоанета Стефанова Джельова,
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология; докторска програма Български език (История на българския език), с
тема на дисертационния труд „Типологична характеристика на глаголно-

именните съчетания с родителен и с дателен падеж в старобългарския
книжовен език".

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за третата
година от работата по дисертацията на ас. Ина Здравкова Кукунджиева,
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, Америка,

Африка, Азия и Австралия, с тема на дисертационния труд „Масите и човекът в
творчеството на Иво Андрич и Никос Казандзакис” и научен ръководител проф.
дфн Светлозар Игов.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за втората
година (31.07.2012 г. – 31.07.2013 година) от работата по дисертацията на Таня
Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание (Балканско

езикознание), с тема на дисертационния труд „Тенденции към аналитизъм в
съвременния гръцки език” и научен ръководител проф. д-р Стойна Пороманска.
ФС утвърждава приложената план-сметка за третата година от докторантурата.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Р.Чобанова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по общо езикознание и история на българския език:
1. Д-р Зелиха Гюнеш – 120 часа упражнения по Турска литература, с тарифна
ставка 10.00 лв. на час упражнение.
2. Петя Милкова Петрова – 180 часа упражнения по Практически новогръцки език,
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
3. Блага Живкова Митева – 180 часа упражнения по Практически новогръцки език,
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по български език:
1. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – 100 часа упражнения по
Социолингвистика в МП Актуална българистика и 80 часа упражнения за
ръководство на дипломанти, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.
Катедра по славянска филология:
1. Доц. д-р Славка Трайкова Величкова-Железчева – 100 часа упражнения по
Културни реалии на Сърбия и Хърватия, с тарифна ставка 5.50 лв. на час
упражнение.
2. Доц. д-р Димка Василева Савова – 240 часа упражнения по Теоретичен курс
на сръбския език, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение.
3. Гл. ас. д-р Мартин Стефанов Стефанов – 90 часа упражнения по Историческа
граматика на сръбския език, с тарифна ставка 5.25 лв. на час упражнение.
Катедра по руска филология:
1. Стефан Пламенов Иванчев – 150 часа упражнения по Практически китайски език
и Морфология на китайския език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.
2. Теодора Маргаритова Пенева – 150 часа упражнения по Фонетика на китайския
език, ИД и Историческа лингвистика, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.
3. Неделина Георгиева Георгиева – 170 часа упражнения по Практически китайски
език и Лексикология на китайския език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.
4. Емма Андреас Шахинян – 140 часа упражнения по Практически китайски език и
ФД, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.

5. Веселин Георгиев Карастойчев – 100 часа упражнения по Китайска литература,
с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.
6. Иван Любомиров Петров – 240 часа упражнения по Практически китайски език, с
тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.
8. Лай Джан - 120 часа упражнение по Практически китайски език, с тарифна ставка
7,50 лева на час упражнение.
9. Гунг Тянчжо - 120 часа упражнение по Практически китайски език, с тарифна
ставка 7,50 лева на час упражнение.

Катедра по английска филология:
1. Цвета Христова Врабчева – 600 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнения.
2. Елисавета Кумчева Тодорова – 400 часа упражнения по Практически
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение.
3. Симеон Аврамов Тодоров – 600 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.

Катедра по романистика и германистика:
1. Петя Койчева Петкова-Сталева – 300 часа упражнения по Лексикология на
италианския език и История на италианската китература – I част, с тарифна
ставка 4.50 лв. на упражнение.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!
ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде одобрена за хоноруван преподавател д-р Мери-Ан
Ъолтър за 1 семестър на учебната 2013-2014 година с хонорар от 10.00 лева на
час.
Д-р Мери-Ан Уолтър е изпратена като лектор по програма Фулбрайт за един
семестър и ще преподава три дисциплини – задължително избираема и
факултативни дисциплини за специалност Английска филология (250 часа
упражнения).
Разходите по пребиваването и – квартира и битови разходи ще бъдат поети от
програма Фулбрайт.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Лектори
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Даринка
Дончева Дончева за периода от 01.10.2013 г. до 31.08.2014 г. във връзка с
работата и като лектор в Белград, Сърбия.

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по „История и археология“:
1. Доц. д-р Иван Михайлов Тодоров – 180 часа упражнения по Стара история,с
тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение;
2. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 120 часа упражнения по История на
България (Средновековие), с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение;
3. доц. д-р Димитър Веселинов Димитров – 100 часа упражнения по
Средновековна обща история и История на Византия, с тарифна ставка 5,50 лв. на
час упражнение;
4. Проф. д-р Румяна Нейкова Кушева – 130 часа упражнения по Методика на
обучението по история, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение;
5. доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 80 часа упражнения по История на
България (след ІІ Св. война), с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение;
7. доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 200 часа упражнения
Историография, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение;

по

8. доц. д-р Ангел Янков Янков – 70 часа упражнения по Избираема дисциплина, с
тарифна ставка 5,50 лв на час упражнение;
9. гл. ас. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христова – 200 часа
упражнения по Архивистика, Увод в историческото познание, Избираема
дисциплина, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение;
10. Хон. ас. Силвия Иванова Джамбова – 200 часа упражения по Хоспитиране,
Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика по
История, с тарифна ставка 4,00 лв на час упражнение

Протоколчик:

(Р.Чобанова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№161А/ от 26.IX.2013 г.

Днес, 26–ти септември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 19; хабилитиран състав 16; отсъстват 16 (3 лектори, 13
без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
1. Йордан Божидаров Енев – 180 часа упражнения по Система за онлайн
регистрация на учебни курсове и Бази данни, с тарифна ставка 4.00 лв. на час
упражнение.
2. Николай Маринов Николов – 30 часа упражнения по Информационни
технологии в хуманитаристиката , с тарифна ставка лв. на час упражнение.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на главен асистент

По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС избира (19 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Екатерина Иванова
Петкова за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по българска
литература) към Катедра по българска литература и теория на литературата
на Филологическия факултет.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти

По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на образователна
и научна степен "доктор" от Красимира Танева Танева с дисертационен труд на
тема: Модел на възприемане на фолклорен празничен календар в 5. клас и
приложимост в прогимназиалния курс на обучението по литература и научен
ръководител проф. д-р Радослав Димитров Радев по: област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на
обучението по българска литература/, по решение на катедрения съвет,
протокол № 95/04.11.2013, ФС утвърждава следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. проф. д-р Радослав Димитров Радев – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий, област на
висшето образование – 1. Педагогически науки, професионално направление –
1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по българска
литература);
2. Проф. д.п.н. Мария Димитрова Герджикова – пенсионер, София, СУ „Климент
Охридски”, област на висшето образование – 1. Педагогически науки,
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на
обучението по българска литература);
3. Проф. д.п.н.Адриана Емилова Симеонова - Дамянова – СУ „Св. Климент
Охридски”, област на висшето образование – 1. Педагогически науки,
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на
обучението по българска литература);
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. доц. д-р Мария Антонова Шнитер - ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на
висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално направление – 2.
1. Филология, научна специалност - Българска литература;
2. Дод. д-р Соня Райчева Спилкова – ПУ "Паисий Хилендарски" - област на висшето
образование – 1. Педагогически науки, професионално направление – 1.3.
Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по българска
литература);
Резервни членове:

1.
Доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева
– ШУ "Епископ Константин
Преславски" – област на висшето образование – 1. Педагогически науки,
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на
обучението по българска литература);
2.
Доц д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски”, оласт на
висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално направление – 2.
1. Филология, /Теория на литературата/.
Откритото заключително заседание да са проведе на 24.02. 2014 година,
12.00 часа в заседателната зала на университета.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти

По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на образователна
и научна степен "доктор" от Канелия Георгиева Божинова с дисертационен труд
на тема: Аналогията и развитието на литературната култура на учениците в
средното училище и научен ръководител проф. д-р Радослав Димитров Радев по:
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по българска
литература/, по решение на катедрения съвет, протокол № 95/04.11.2013, ФС
утвърждава следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. проф. д-р Радослав Димитров Радев – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий, област на
висшето образование – 1. Педагогически науки, професионално направление –
1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по българска
литература);
2. Проф. д.п.н. Мария Димитрова Герджикова – пенсионер, София, СУ „Климент
Охридски”, област на висшето образование – 1. Педагогически науки,
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на
обучението по българска литература);
3. Проф. д.п.н.Адриана Емилова Симеонова - Дамянова – СУ „Св. Климент
Охридски”, област на висшето образование – 1. Педагогически науки,
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на
обучението по българска литература);
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ "П.Хилендарски" - област на висшето
образование – 2. Хуманитарни науки , професионално направление – 2.1.
Филологии;
2. Дод. д-р Соня Райчева Спилкова – ПУ "П.Хилендарски" - област на висшето
образование – 1. Педагогически науки, професионално направление – 1.3.
Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по българска
литература);
Резервни членове:

1.
Доц. д-р Огняна Атанасова Георгиева - Тенева – ВТУ "Св. св. Кирил и
Методий" - филиал Враца – област на висшето образование – 1. Педагогически
науки, професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ...
(Методика на обучението по българска литература);
2.
Доц д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски”, оласт на
висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално направление – 2.
1. Филология, /Теория на литературата/.
Откритото заключително заседание да са проведе на 24.02. 2014 година,
14.00 часа в заседателната зала на университета.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка със защита на дисертационния труд на докторант
Красимира Танева Танева ФС утвърждава план-сметката за отпечатване на
автореферат за сумата от 150.00 лева.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка със защита на дисертационния труд на докторант
Канелия Георгиева Божинова ФС утвърждава план-сметката за отпечатване на
автореферат за сумата от 150.00 лева.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяната на темата на Славка Лазарова Михайлова,
редовен докторант към Катедрата по история на литературата и сравнителното
литературознание от Мит и история в българската детска литература в Мит
и история в българската детска литература (1878 г. – 1944 г.) и приема да
бъдат добавени в индивидуалния план за обучение следните дисциплини:
1.
2.
3.
4.
5.

Стратегия на научното изследване – доц. д-р Живко Иванов
Литература и рецепция – доц. д-р Светла Черпокова
Европейска цивилизация – доц. д-р Светла Черпокова
Митология и литература – гл. ас. д-р Диана Николова
Руски език – гл. ас. д-р Мария Зозикова

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сменен научният ръководител на Слав Огнянов
Петков, редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика.
Новият научен ръководител е доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяната на темата на Нина Кръстева Чочева,
редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика от Акустичен
модел на идиолектната ина позиционната произносителна вариативност при
гласните във френския език като двупараметрична езикова норма и като
набор от образци за чуждоезиковото обучение в Акустичен анализ на
вариативността на гласните във френския и в българския език. Модели на
чуждоезиковото обучение. и приема да бъдат добавени в индивидуалния план
за обучение следните дисциплини:
1.
2.
3.
4.

Информационни технологии в хуманитаристиката – доц. д-р Руси Николов
Психолингвистика – проф. Енчо Герганов
Увод в компютърната лингвистика – проф. д-р Светла Коева
Езикови технологии – гл. ас. д-р Росица Декова

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Признаване на дипломи

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат признати дипломите на:
1. Ян Любомиров Янъков, ВУ – Independent College (Dublin, Republic of Ireland),
Higher Diploma in Psychoterapy (Level 8), ОКС бакалавър.
2. Ленка Михайлова Немцова, ВУ – Карлов университет, Факултет по
хуманитарни науки, Чешка република, Обща антропология – интегрални
студии за човека, ОКС бакалавър.
3. Йоана Малгожата Магнер, ВУ – Понзнански университет „Адам
Мицкевич“, Репубилка Полша, Превод, български език, история ня
Балканите, туризъм, ОКС бакалвър и Български език, литература, превод,
ОКС магистър.
4. Лидия Дочкова Шамова, ВУ – Университет на Барселона (Барселона,
Испания), Славянска филология, ОКС бакалвър.
Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Назначаване и конкурси

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде назначен на трудов догодор Александер Пердомо
Родригес по чл. 68, ал. 1, т. 3 до завръщането на титуляра гл. ас. Райна Петрова,
считано от започването на втория семестър на учебната 2013/2014 година.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Назначаване и конкурси

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ по област на висше образование: 2. Хуманитарни науки;
професионално направление: 2.1 Филология: Литература на народите на
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – История на английската
литература – Викторианска литература със срок 3 месеца от обнародването
му в Държавен вестник.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Назначаване и конкурси

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС НЕ ПРИЕМА (3 гласа „за“, 14 гласа „против“, 3 гласа „въздържал
се“)бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по
област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; професионално
направление: 2.1 Филология: Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия – Американска литература със срок 3 месеца от
обнародването му в Държавен вестник.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Учебни планове

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява нов учебен план на магистърската програма Актуална
българистика, който влиза в сила от академичната 2013/2014 година.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Учебни планове

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде одобрява следните промени в учебния план на
магистърска програма Актуална русистика:
1) Хорариумът на теоретичния курс „Литературна комуникация” (с
преподавател проф. д.ф. н. Огнян Сапарев) да бъде редуциран от 60 на
30 часа лекции.
2) Еднократно за учебната 2013/2014 година теоретичният курс
„Литературна комуникация” (с преподавател проф. д.ф. н. Огнян
Сапарев) да бъде общ за студентите от езиковедския и
литературоведския профили в магистърската програма „Актуална
русистика”.
3) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс
„Актуални проблеми на съвременното руско езикознание в контекста
на световното” (с преподавател проф. д.ф.н. Стефана Димитрова) –
обща дисциплина за студентите от езиковедския и литературоведския
профили, да бъде преместен от първи във втори семестър.
4) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс
„Поетика и херменевтика (теория на интерпретацията)” (за
литературоведския профил) (с преподавател гл.ас. д-р Димитър
Кръстев) да бъде преместен от втори в първи семестър.
5) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс
„Проблеми на сравнително-историческото езикознание” (за
езиковедския профил) (с преподавагел гл.ас. д-р Атанаска Тошева) да
бъде преместен от втори в първи семестър.
6) Да бъде включена в учебния план на литературоведския профил (през
първия семестър) на магистърска програма „Актуална русистика”
дисциплината „Съвременна руска проза” с хорариум 30 часа лекции (с
преподавател – гл.ас. д-р Кръстина Арбова). Теоретичният курс е за
сметка на редуцирания хорариум на дисциплината „Литературна
комуникация”.
7) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс „Увод в
когнитивната лингвистика” (за езиковедския профил) (с
преподавател гл.ас. д-р Юлиана Чакърова) да бъде преместен от първи
във втори семестър.
8) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс
„Съвременният жаргон и културата на общуване” (за езиковедския
профил) (с преподавател гл.ас. д-р Милена Стойкова), да бъде
преместен от втори в първи семестър.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Учебни планове

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде одобрява следните промени в учебните планове
на специалностите във Филологически факултет:
Специалност Българска филология и Български език и история
В рамките на дисциплината Съвременен български език (Стилистика) IV курс, VIII
семестър да се обособи модул Бизнес комуникация от 15 часа, който да завършва с изпит и
формата на завършване на дисциплината да бъде интегрална оценка.
Като Факултативна дисциплина 2 да се предложи дисциплина Особености на публичната
комуникация с хорариум 15 часа лекции, 15 часа упражнения в I курс, II семестър.
Специалност Български език и чужд език
Да се въведе еднократно във II курс, IV семестър Факултативна дисциплина Особености
на публичната комуникация с хорариум 15 часа лекции, 15 часа упражнения (за
българистичния модул)
Факултативна дисциплина 3 да се раздели на два модула, всеки от които по 15 часа – в III
курс, VI семестър и в IV курс, VII семестър (за чуждоезиков модул)
Специалност Български език и английски език
Като Факултативна дисциплина 3 да се предложи дисциплина Превод за специфични цели
с хорариум от 30 часа в III курс, VI семестър
Да се въведе дисциплина Основи на бизнес комуникацията като Факултативна дисциплина
4 с хорариум от 30 часа в IV курс, VIII семестър.
Специалност Английска филология
Като Факултативна дисциплина 4 да се предложи дисциплина Превод за специфични цели
с хорариум от 30 часа в IV курс, VIII семестър.
Специалност Руска филология
Като Факултативна дисциплина 4 да се предложи дисциплина Бизнес администрация
(модул 1) с хорариум от 15 часа в III курс, VI семестър.
Като Факултативна дисциплина 5 се предложи дисциплина Бизнес администрация (модул
2) с хорариум от 15 часа в IV курс, VII семестър.
Специалност Приложна лингвистика
За 1 език: Във Факултативна дисциплина 3 в II курс, IV семестър с хорариум от 30 часа да
се въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул Превод за специфични
цели с хорариум от 15 часа.
За 2 език: Във Факултативна дисциплина 4 в III курс, VI семестър с хорариум от 30 часа
да се въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул Превод за
специализирани цели с хорариум от 15 часа.
Специалност Лингвистика с информационни технологии

За 1 език: Дисициплината Практикум по превод (Английски език) да стане Превод за
специфични цели в IV курс, VIII семестър.
За 2 език: В Избираема дисциплина 3 в III курс, VI семестър с хорариум от 30 часа да се
въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул Превод за специализирани
цели с хорариум от 15 часа.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Учебни планове

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява нов учебен план на магистърската програма
Образованието по български език и литература в средното училище (за
специалисти), който влиза в сила от академичната 2013/2014 година и нов
ръководител на програмата гл. ас. д-р Фани Бойкова.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Учебни планове

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове на
специалностите Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с
маркетинг, Приложна лингвистика с втори чужд език – испански език:
Дисциплината Фонетика на СИЕ да се премести от I курс, II семестър във II курс,
IV семестър.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:

6. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по българска литература и теория на литературата:
1. Д-р Албена Йорданова Плахова – 50 часа упражнения по Увод в
литературната теория, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по история н алитературата и сравнителното литературознание:
1. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева – 70 часа лекции по Факултативна
дисциплина „Литературознанието на XX век“ и Избираема дисциплина
„Политики на днешното: хуманитарна гледна точка“ в Актуална българистика,
с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение.
2. Проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев – 20 часа лекции по Флорентински
ренесанс (докторантска програма), с тарифна ставка 6.50 лв. на час
упражнение.
3. Д-р Антон Христов Баев – 30 часа лекции по Факултативна дисциплина
Романтически мотиви, фигури и кодове в българската поезия на XXвек, с
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по общо езикознание и история на българския език:
1. докт. Илиана Димитрова Джамбазова – 80 часа упражнения по Старогръцки
език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
2. докт. Марияна Асенова Карталова – 80 часа упражнения по Практически
новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
3. докт. Милена Пенчева Нецова – 80 часа упражнения по Увод в общото
езикознание с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение.
4. докт. Петър Стефанов Кривчев – 80 часа упражнения по Старобългарски език
с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение.
5. докт. Стойно Стефанов Спасов – 80 часа упражнения по Старобългарски език
и Увод в общото езикознание с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение.
6. докт. Таня Георгиева Иванова – 80 часа упражнения по Практически
новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.
Катедра по славянска филология:

1. доц. д-р Анжелина Христова Пенчева – 150 часа упражнения по Чешка
литература I част и Чешка литература II част, с тарифна ставка 5.50 лв. на
час упражнение.
Катедра по руска филология:
1. проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев – 70 часа упражнения по Литературна
комуникация в магистърска програма „Актуална русистика”, с тарифна ставка
7,00 лева на час упражнение.
2. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 200 часа упражнения по Актуални
проблеми на съвременното руско езикознание в контекста на световното,
Лингвистика на текста и Прагматика и граматика в магистърска програма
„Актуална русистика”, с тарифна ставка 7,00 лева на час упражнение.
3. проф. д-р Стефка Иванова Георгиева - 70 часа упражнения по Лексикология в
рамките на учебната дисциплина Съпоставителна руско-българска лингвистика
(лексикология, морфология, синтаксис), с тарифна ставка 6,50 лева на час
упражнение.
4. доц. д-р Елена Атанасова Томова – 130 часа упражнения по Проблеми на
светостта в средновековната литература и фолклора и Християнство и
езичество – текст и ритуал, с тарифна ставка 6,00 лева на час упражнение.
5. Цветелина Валентинова Йовчева – 70 часа упражнения по Руски език (ИД 3)
във ІІ курс БФ – задочно обучение, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.
6. докторант Мина Георгиева Стойнова - 100 часа упражнения по Руска
литература на 19 век със студентите от ІІ курс БФ – РО и ЗО, ІІ курс СлФ – РО, с
тарифна ставка 4,00 лева на час упражнение.
Катедра по английска филология:
1. Кристина Василева Василева-Гергишанова – 30 часа упражнения по Бизнес
умения на английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
2. Ивайло Иванов Иванов – 30 часа упражнения по Бизнес умения на английски
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
3. Веселин Генчев Атанасов – 30 часа упражнения по Бизнес умения на
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
4. Станка Иванова Тренчева – 30 часа упражнения по Бизнес умения на
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по романистика и германистика:
1. Александер Пердомо Родригес – 600 часа упражнения по Практически
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.

2. Боряна Тенчева Тенчева – 300 часа упражнения по Странознание на
Германия, практически немски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час
упражнение.
3. Марияна Иванова Коджаниколова – 600 часа упражнения по Практически
италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
4. Петя Койчева Петкова-Сталева – 300 часа упражнения по Лексикология на
италианския език и История на италианската литература – І част, с тарифна
ставка 6.00 лв. на час упражнение.
5. Доц. д-р Ирена Николова Кръстева-Градева – 30 часа упражнения за
ръководство на докторант, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.
6. Доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – 60 часа упражнения за
ръководство на докторант, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.
7. Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова - 100 часа упражнения за участие в изпитна
комисия по конкурси за кандидат-докторанти и за полагане на кандидатски
минимум по немски език за неспециалисти, с тарифна ставка 6.00 лв. на час
упражнение.
Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.

Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за Магистърски
програми Приложна лингвистика с испански език, Учител по испански език,
Учител по немски език за специалисти педагогически и хуманитарен профил в
Катедрата по романистика и германистика за учебната 2013/2014 г. със
следните преподаватели:
4. ст.пр. д-р Стефка Василева Кожухарова;
5. доц. д-р Хачик Дикран Хачикян;
6. гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова.
Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Преподаватели в магистърски програми
По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните преподаватели,които да водят часове в
Магистърска програма “Учител по испански език”, “Учител по немски език” за
специалисти педагогически и хуманитарен профил в Катедрата по романистика
и германистика за учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели:
1.
2.
3.
4.
5.

проф. дфн Иван Вълчев Кънчев;
доц. д-р Руси Николов Николов;
гл. ас. д-р Веселка Ангелова Ненкова;
гл. ас. д-р Мая Николова Тименова-Коен;
Еленка Йорданова Щерева.

Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата.
Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните преподаватели,които да водят часове в
Магистърска програма “Актуална русистика” в Катедрата по руска филология
за учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели:
1. доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова – 30 часа лекции по дисциплината
„Авангардизмът в славянските литератури”.
2. доц. д-р Николай Михайлов Нейчев – 60 часа лекции по „Типология на руския роман
на 19 век” и 30 часа по „Проблеми на поетиката в творчеството на Ф. М. Достоевски (Руски
литературен месианизъм)”.
3. доц. д-р Татяна Иванова Ичевска – 30 часа лекции по „Антропология на славяните”.
4. гл.ас. д-р Димитър Тодоров Кръстев – 30 часа лекции по „Поетика и херменевтика
(теория на интерпретацията)”.
5. гл.ас. д-р Кръстина Йосифова Арбова – 30 часа лекции по „Съвременна руска проза”
6. гл.ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова – 30 часа лекции по „Увод в когнитивната
лингвистика” и 30 часа лекции по морфология в рамките на дисциплината „Съпоставителна
руско-българска лингвистика (лексикология, морфология, синтаксис).
7. гл.ас. д-р Майя Димитрова Кузова - 30 часа лекции по синтаксис в рамките на
дисциплината „Съпоставителна руско-българска лингвистика (лексикология, морфология,
синтаксис)”.
8. гл.ас. д-р Атанаска Славчева Тошева – 30 часа лекции по „Проблеми на сравнителноисторическото езикознание”.
9. гл.ас. д-р Мария Елисеева Зозикова – 30 часа лекции по „Иновационни процеси в
съвременния руски език” и 60 часа упражнения по „Практикум по руски език”.
10. гл.ас. д-р Милена Иванова Стойкова – 30 часа лекции по „Съвременният жаргон и
културата на общуване” и 30 часа упражнения по „Практикум по руски език”.
11. гл.ас. д-р Людмила Иванова Минкова – 30 часа упражнения по „Практикум по руски
език”.
Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№162/ от 11.XI.2013 г.

Днес, 11–ти ноември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 22; хабилитиран състав 19; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 1 отпуск, 5 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сключен граждански договор със следните
преподаватели:
Катедра по българска литература и теория н алитературата:
1. Мирела Цветкова Иванова – 12 часа упражнения по Факултативна
дисциплина „Творческо писане“, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Процедури

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д-р Иван Петров
Чобанов за „професор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Общо и сравнително езикознание – Ономастика) към Катедра по общо
езикознание и история на българския език на Филологическия факултет.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Процедури

По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Надя Петрова
Чернева за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски
езици: Руски език – Лингвокултурология) към Катедра по руска филология на
Филологическия факултет.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Процедури

По четвърта точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Юлиана Иванова
Чакърова за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Общо и сравнително езикознание – Когнитивна лингвистика) към Катедра по
руска филология на Филологическия факултет.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Процедури

По четвърта точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Мая Николова
Тименова-Коен за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия –
Френска литература) към Катедра по романистика и германистика на
Филологическия факултет.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Процедури

По четвърта точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Борян Георгиев
Янев за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и
сравнително езикознание) към Катедра по общо езикознание и история на
българския език на Филологическия факултет.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Разни

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на Дарка Хербез –
лектор по сръбски език, за академичната 2014/2015 година, считано от
01.10.2014 г.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Разни

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на Агнешка Жемба
– лектор по полски език, за академичната 2014/2015 година, считано от
01.10.2014 г.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.
Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Разни
По втора точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Във връзка с предстоящата акредитация на докторските програми
във Филологическия факултет ФС приема комисия по качеството във
Факултета, която в срок до 14.03.2013 г. да представи доклад-самооценка, в
следния състав:
Председател: доц. д-р Петя Бъркалова
Членове:
1. Доц. д-р Константин Куцаров
2. Гл. ас. д-р Таня Маджарова
3. Гл. ас. д-р Димитър Кръстев
4. Гл. ас. д-р Милена Стойкова
5. Гл. ас. д-р Борян Янев
6. Гл. ас. д-р Гергина Кръстева
7. Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белфанте
8. Гл. ас. д-р Росица Декова
9. Гл. ас. Веселина Койнакова
10. Гл. ас. Фани Бойкова
11. Докторант Боряна Тенчева
12. Елизабет Аромова – студент.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Разни

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат разкрити следните специалности към
Филологическия факултет за академичната 2014/2015 година и одобрява
учебните им планове:


Български език и иврит



Приложна лингвистика (Английски език и иврит)



Български език и корейси език



Приложна лингвистика (Английски език и корейски език)



Лингвистика с бизнесадминистрация

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:

2. Разни

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат проведени два вътрешни конкурса за асистенти
по Практически английски език в Катедрата по английска филология.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.
Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Заявка за докторанти
По трета точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2014/2015 година:
Катедра

№ по ред

Шифър Област на висше образование,
професионално направление,
докторска програма

Редовно

1.
ІІ
БЛТЛ

1

Доц. д-р Владимир Янев

БЛТЛ

2

Проф. дфн Инна Пелева

ИЛСЛ

3

Доц. д-р Мила Кръстева

ИЛСЛ

4

Доц. д-р Иван Русков

ИЛСЛ

5

Доц. д-р Татяна Ичевска

ИЛСЛ

6

Проф. дфн Клео
Протохристова

Български език

7

Проф. дфн Диана
Иванова

Български език

Образователна и научна
степен “доктор”

2.
2.1.

Хуманитарни науки
Филология
Българска литература /Българска
литература
след
Първата
световна война/
Българска литература /Българска
литература от Освобождението
до края на Първата световна
война/
Българска
литература
/Възрожденска литература/
Българска литература /Българска
литература от Освобождението
до края на Първата световна
война/
Българска литература /Българска
литература
след
Първата
световна война/
Литература на народите на
Европа, Америка, Африка, Азия
и
Австралия
/Сравнително
литературознание/
Български език /История на
новобългарския книжовен език/

1
1

1

1

1

1

1

8

Български език /Морфология/

1

9

Български език /Синтаксис/

1

10

Български език /Стилистика/

1

11

Български език /Лексикология/

1

12

Литература на народите на
Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия /Съпоставително
славянско литературознание/

1

Доц. д.ф.н. Вера
Маровска

Български език
Доц. д-р Петя Бъркалова

Български език
Доц. д.ф.н. Вера
Маровска

Български език
Доц. д-р Ваня Зидарова

Славянска
филология
Доц. д-р Жоржета
Чолакова

Задочно

Руска филология

13

Доц. д-р Петя Бъркалова

Руска филология

14

Доц. д-р Елена Томова

Руска филология

15

Доц. д-р Николай Нейчев

Руска филология

16

Доц. д-р Тодор Георгиев

Романистика и
германистика

17

Славянски езици /Синтаксис на
съвременния руски език/
Руска литература и литература
на народите на СССР /Фолклор
и стара руска литература/
Руска литература и литература
на народите на СССР /Руска
литература на XIX век/
Руска литература и литература
на народите на СССР /Руска
литература на XX век/
Романски езици /Съвременен
френски език - Синтаксис/

1

Ромаснки езици /Съвременен
испански език – Фонетика на
съвременния испански език/
ОБЩО:

1

1

1

1

1

Доц. д-р Малинка
Дичева-Николова

Романистика и
германистика

18

Проф. дфн Иван Кънчев

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

18

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по българска литература и теория на литературата:
1. Ваня Георгиева Георгиева – 300 часа упражнения по Българска литература
от Освобождението до края на Първата световна война, с тарифна ставка 4.00
лв. на час упражнение.
Катедра по общо езикознание и история на българския език:
1. гл. ас. д-р Маргарита Колева Добрева – 200 часа упражнения по Практически
турски език и Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 4.50 лв. на час
упражнение.
Катедра по славянска филология:
1. гл. ас. д-р Мартин Стефанов Стефанов – 100 часа упражнения по Културни
реалии на Сърбия, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
2. Доц. д-р Славка Трайкова Величкова-Железчева – 80 часа упражнения по
Избираема дисциплина (Норма и кодификация на южнославянските езици), с
тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение.
Катедра по руска филология:
1. Стефан Пламенов Иванчев – 320 часа упражнения по Практически китайски
език и Съвременен китайски език (морфология и синтаксис), с тарифна ставка
7,50 лева на час упражнение.
2. Неделина Георгиева Георгиева – 230 часа упражнения по Практически
китайски език, Хоспетиране и Историческа лингвистика (история на
китайския език), с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.

3. Емма Андреас Шахинян – 150 часа упражнения по Практически китайски
език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.
4. Иван Любомиров Петров – 250 часа упражнения по Практически китайски
език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение.
5. Гунг Тянчжо – 150 часа упражнения по Практически китайски език, с тарифна
ставка 7,50 лева на час упражнение.
6. Стефан Русинов – 300 часа упражнения по Китайска литература, с тарифна
ставка 7,50 лева на час упражнение.
7. Лай Джан – 150 часа упражнения по Практически китайски език, с тарифна
ставка 7,50 лева на час упражнение.
8. Боряна Тенчева Тенчева – 150 часа упражнения по Практически руски език, с
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№163/ от 16.XII.2013 г.

Днес, 16–ти декември 2013 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 17; отсъстват 13 (3 лектори, 2
болнични, 2 пенсионери, 7 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра „История и архелогия“:
1. Пламен Василев Славов – 130 часа упражнения по Методика на обучението
по история, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
2. Ноеми Гарабед Доникян – 75 часа упражнения по Хоспетиране, ТПП и ППП по
история, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира Златка Любомирова Неделчева за редовен докторант към
Катедра по славянска филология по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна
специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия (Сръбска, хърватска и словенска литература) с научен ръководител
проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира Светла Димитрова Джерманович за редовен докторант
към Катедра по славянска филология по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна
специалност Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските езици) с
научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира Мария Димитрова Панова за редовен докторант към
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; научна специалност Българска литература (Българска литература
след Първата световна война) с научен ръководител доц. д-р Владимир Атанасов
Янев и тема на дисертацията: „Поезията на Константин Павлов в модерните
движения на българската лирика /контексти, оразличавания, проекции/“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира София Николаева Дачева за редовен докторант към
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1 Филология; научна специалност Литература на народите на
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание) с
научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира Здравко Милчев Минчев за редовен докторант към
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност
Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д-р Красимира
Ангелова Чакърова.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира Ивелина Димитрова Илиева за редовен докторант към
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност
Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д.ф.н. Вера Тервел
Маровска.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира Гергана Ангелова Петкова за редовен докторант към
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна
специалност Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология на
съвременния испански език) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев
Кънчев.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС избира Пресентасион Ортега Ортега за редовен докторант към
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна
специалност Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология на
съвременния испански език) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев
Кънчев.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема главен асистент Галина Ангелова Брусева да бъде
зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание с тема на
дисертационния труд „Партиципиалната система на съвременния гръцки език
(в съпоставка с българския език)” и научен ръководител доц. д-р Станка
Желязкова Козарова. ФС утвърждава приложения индивидуален план за работа.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Правила за обучение на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема актуализираните Правила за обучение на докторанти във
Филологическия факултет, които да влязат в сила от 01.03.2014 г., и да бъдат
доработени Приложение 1 и Приложение 2 и внесени за гласуване на следващия
Факултетен съвет от доц. д-р Петя Бъркалова, заместник-декан по наука,
докторанти, издания, проекти, акредитация и качество.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Правила за обучение на докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в Специфичните изисквания за
обучение на докторанти във Филологическия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски“:
„5 научни публикации по темата на дисертацията, една от които в
национално списание“ се променя в „5 научни публикации по темата на
дисертацията“(отпада в „национално списание“).

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Действащи докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Елена Костадинова
Нейчева, редовен докторант към Катедрата по руска филология по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1
Филология, докторантска програма Славянски езици (Лексикология на
съвременния руски език) да бъде включен допълнително спецкурс с оценка:
„Български фолклор“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Действащи докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде видоизменена темата на дисертацията на
Димитрина Костадинова Хамзе, докторант на самостоятелна подготовка към
Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторантска
програма Славянски езици (Полски език) от „Езиково изразяване на комичното
при превода от полски на български език (върху материал от творчеството на
В. Гомбрович)“ в „Езиково изразяване на комичното (върху материал от
творчеството на Витолд Гомбрович)“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Действащи докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена докторантурата на Мина Георгиева
Стоева, редовен докторант към Катедрата по славянска филология по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1
Филология, докторантска програма Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература), считано от 01.03.2014
г.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Действащи докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората година
от работата на Мария Петрова Мицкова, докторант на самостоятелна
подготовка по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български
език (История на новобългарския книжовен език) към Катедрата по български
език.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Действащи докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема приема да бъдат добавени в индивидуалния план на
Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедрата по история на
литературата и теория на литературата по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска
програма Теория и история на литературата (Детска литература) следните
дисциплини:


Литература и рецепция – доц. д-р Светла Черпокова



Подготовка и организиране на научен форум – доц. д-р Мила Кръстева



Психоанализ и литература – доц. д-р Мила Кръстева



Теория и практика на озаглавяването – проф. д.ф.н. Клео Протохристова



Стратегия на научното изследване – доц. д-р Живко Иванов

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Действащи докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората година
от подготовката на Ваня Георгиева Георгиева, редовен докторант към Катедрата
по българска литература и теория на литературата по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология; докторска програма Българска литература (Българска литература
от Освобождението до Първата световна война).

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.
Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.

Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Действащи докторанти

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата
година от подготовката на Велика Атанасова Гюлемерова редовен докторант
към Катедра по история на литературата и сравнително литературознание по
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1. Филология; докторска програма Българска литература
(Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война).

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Трудови договори

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ да не
се прекратява трудовият договор на доц. д-р Атанас Вангелов Бучков за срок от
една година, считано от 22.02.2014 г.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Трудови договори

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ да не
се прекратява трудовият договор на проф. д-р Иван Петров Чобанов за срок от
една година, считано от 26.03.2014 г.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.
Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.

Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Научно жури и конкурс
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по английска филология
за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология
(Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия –
История на
английската литература/Викторианска литература),
обнародван в Държавен вестник, брой 108 от 17.12.2013 година, ФС утвърждава
следния състав на научното жури:
1. Проф. дфн Весела Тодорова Кацарова – СУ „Св. Климент Охридски“; Област
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление:
2.1. Филология: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия.
2. Проф. д-р Владимир Андреев Трендафилов – СУ „Св. Климент Охридски“;
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление: 2.1. Филология: Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия.
3. Проф. дфн Милена Георгиева Кирова – СУ „Св. Климент Охридски“; Област
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление:
2.1 Филология: Българска литература.
4. Доц. д-р Зелма Давид Каталан – СУ „Св. Климент Охридски“; Област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1.
Филология: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия – История на английската литература.
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова – ПУ „Паисий Хилендарски”;
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление: 2.1. Филология: Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия.
2. Проф. дфн Албена Владимирова Хранова – ПУ „Паисий Хилендарски”;
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално

направление: 2.1. Филология /Българска литература/; Област на висше
образование 3. Социални науки; професионално направление
3.1.
Социология, антропология и науки за културата /Теория и история на
културата/.
3. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление:
2.1. Филология: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия – Английска литература - Просвещение.
Резервни членове:
1. Доц. д-р Живко Желев Иванов – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1.
Филология /Българска литература/ - вътрешен
2. Доц. д-р Юлия Иванова Стефанова – СУ „Св. Климент Охридски“; Област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1.
Филология: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия – История на английската литература – външен.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Научно жури и конкурс
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за „главен асистент“ към
Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, научна
специалност Славянски езици (Полски език) със срок 2 месеца от обнародването
му в Държавен вестник.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Промени в учебни планове
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните частични промени на учебните планове на
специалности „Български език и история“ и „Български език и английски език“ към
Филиал – „Любен Каравелов“, гр. Кърджали:

В учебните планове на специалности БЕАЕ и БЕИ да се въведе Факултатив – 30
часа лекции – 4-ти семестър като в учебния план на специалност БЕИ се извършат
следните промени:
1) от учебната дисциплина История на Византия, 2-ри семестър, да отпаднат 15
часа упражнения и хорариумът става 45 часа лекции + 15 часа упражнения
2) от учебната дисциплина Средновековна българска история, 3-ти семестър, да
отпаднат 15 часа упражнения и хорариумът става 60 часа лекции + 15 часа упражнения.
Промяната да влезе в сила от учебната 2014 – 2015 година


В учебния план на специалност БЕИ да се извърши следната промяна:
1) Хорариумът на учебната дисциплина История на религиите, 4-ти семестър, да
стане 30 часа лекции (вместо досегашните 15 часа лекции).
2) Хорариумът на учебната дисциплина История на България 1878 - 1944, 6-ти
семестър, да стане 30 часа лекции + 15 часа упражнения (вместо досегашните 30 часа
лекции + 30 часа упражнения)
Промяната да влезе в сила за учебната 2013 – 2014 година.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Промени в учебни планове

По първа точка от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде включена в учебния план на магистърска
програма „Учител по испански език“ факултативната дисциплина „Превод на
испански език“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Българска литература и теория на литературата:
1. Екатерина Станимирова Стойчева - 160 часа упражнения по Стара
българска литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.
Катедра по общо езикознание и история на българския език:
1. Владимир Красимиров Апостолов – 110 часа упражнения по Практически
новогръцки език, идва от Костенец, с тарифна ставка 4,50 лв. на час
упражнение.
2. Петя Милкова Петрова – 100 часа упражнения по Практически новогръцки
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
3. д-р Таня Любенова Маринчешка – 30 часа упражнения по Интеркултурна
комуникация, идва от София, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
Катедра по български език:
1. Д-р Иванка Петрова Петрова – 60 часа упражнения по Компютърна
лингвистика, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
2. Саня Николаева Овчарова – 250 часа упражнения по Офис програми, с
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.
Катедра по руска филология:
1. Валентина Тодорова Тодорова – 100 упражнения по Странознание на
Китай, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
Катедра по английска филология:

1. Ралица Петрова Комбова – 300 часа упражнения по Практически английски
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по романистика и германистика:
1. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 300 часа упражнения по Методика на
обучението по френски език, Методика на обучението по немски език,
Методика на обучението по испански език, Лексикология на френски език,
Теория на превода и Практически френски език, с тарифна ставка 7.00 лв на час
упражнение.
2. Гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – 300 часа упражнения по Морфология
на СНЕ, Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в германистиката,
Лингвистика на текста, Стилистика на СНЕ, Контрастивна лингвистика,
Морфосинтаксис на СНЕ, Икономически немски език, Редактиране на текст, с
тарифна ставка с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение.
3. Джесика Сиаботару Де Манев – 300 часа упражнения по Практически
Испански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
4. Пресентасион Ортега – 300 часа упражнения по Практически Испански език,
с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение.
5. Кунка Василева Широкова – 300 часа упражнения по Практически френски
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
6. Гергана Ангелова Петкова - 300 часа упражнения по Практически испански
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
7. Таня Станиславова Найденова - 300 часа упражнения по Практически
испански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС реши нереализираната редовна докторантура по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Съвременен френски език (Компютърна
лингвистика) от Катедрата по романистика и германистика да се усвои от
Катедрата по романистика и германистика като редовна докторантура по
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1 Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен
испански език).

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
7. Зачисляване на докторанти
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС реши нереализираната редовна докторантура по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Български език (Синтаксис) от Катедрата по
български език да се усвои от Катедрата по български език като редовна
докторантура по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български
език (Морфология).

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
8. Разни
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде включено в издателската програма на
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ помагалото на проф. д.ф.н.
Клео Протохристова „Теория и практика на озаглавяването“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№164А/ от 17.II.2014 г.

Днес, 17–ти февруари 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 11 (2 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 6 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели
По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Българска литература и теория на литературата:
1. Проф. д-р Александър Динов Кьосев – 6 часа упражнения по Стара българска
литература, с тарифна ставка 14.00 лв. на час упражнение.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Учебни планове

По четвърта точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява еднократно преместване на дисциплината
„Странознание на Китай“ от първи във втори семестър за студентите от
специалност Български език и китайски език, I курс.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
4. Учебни планове

По четвърта точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2014/2015 година в магистърска програма
Културни и социални дейности в туризма да бъде обявен прием на студенти за
засилено обучение по испански и италиански език.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Конкурси

По пета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: На основание на § 11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО и чл. 20
(4) от КТД ФС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на гл. ас. д-р
Мария Елисеева Зозикова за една година, считано от 08.08.2014 г.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Конкурси

По пета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: На основание на § 11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО и чл. 20
(4) от КТД ФС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р
Йордан Йорданов Костурков за една година, считано от 03.07.2014 г.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Конкурси

По пета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за „професор“ по Област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология,
научна специалност Български език (Съвременен български език, Морфология и
Стилистика) със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
5. Конкурси

По пета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на образователна
и научна степен "доктор" от гл. Ас. Бистра Василева Дикова с дисертационен труд
на тема: „Транспозитивни употреби на глаголните форми в българския и
чешкия език”, научен ръководител доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1.
Филология, докторска програма Славянски езици, по решение на катедрения
съвет, протокол № 33/31.03.2014, ФС утвърждава следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Кина Атанасова Вачкова – ШУ „Епископ Константин Преславски”,
катедра Български език, област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език;
2. Доц. д-р Маргарита Захариева Младенова – СУ „Св. Климент
Охридски”, Катедра по славянско езикознание, област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна
специалност Славянски езици;
3. Доц. д-р Цветанка Димчова Аврамова - СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра по
славянско езикознание, област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Славянски езици.
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров - ПУ „Паисий Хилендарски”,
Катедра по български език област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език;
Славянски езици; Общо и сравнително езикознание /Сравнително езикознание/;

2. Доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ПУ „Паисий Хилендарски”,
Катедра по български език област на висше образование 2.Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език.
Резервни членове:
1. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, катедра
„Съвременен български език”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език –
външен;
2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по
български език, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност Български език - вътрешен;
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 08.07.2014 г.,
от 14,00 часа в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (Ректорат).

.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Нови докторанти

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от подготовката
на Мария Димитрова Панова, редовен докторант към Катедра по българска
литература и теория на литературата по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска
програма Българска литература след първата световна война с научен
ръководител доц. д-р Владимир Атанасов Янев и тема на дисертацията
„Поезията на Константин Павлов в модерните движения на българската лирика
(контексти, оразличавания, проекции)“. ФС утвърждава план-сметката за
първата година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Нови докторанти

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Рецепцията на Томас
Ман и Херман Хесе в България (съпоставително изследване)“ и индивидуалния
план за трите години от подготовката на София Николаева Дачева, редовен
докторант към Катедра по история на литературата и сравнителното
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Литература на
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително
литературознание) с научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова
Протохристова. ФС утвърждава план-сметката за първата година от
подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Нови докторанти

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Понятиятията мяра
и количество – универсални признаци на езиковия знак (върху материал от
сувременния български език)“ и индивидуалния план за трите години от
подготовката на Ивелина Димитрова Илиева, редовен докторант към Катедра
по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български
език (Морфология) с научен ръководител доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска. ФС
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Нови докторанти

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Имперсоналността в
съвременния български език“ и индивидуалния план за трите години от
подготовката на Здравко Милчев Минчев, редовен докторант към Катедра по
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български
език (Морфология) с научен ръководител доц. д-р Красимира Ангелова
Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на
докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Нови докторанти

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Аорист и имперфект
в славянските езици“ и индивидуалния план за трите години от подготовката
на Светла Димитрова Джерманович, редовен докторант към Катедра по
славянска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски
езици (Сравнителна граматика на славянските езици) с научен ръководител
проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров. ФС утвърждава план-сметката за първата
година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Нови докторанти

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Постмодерният
роман в сръбската и хърватската литература – Светислав Басара, Милорад
Павич, Павао Павличич, Горан Трибусон“ и индивидуалния план за трите години
от подготовката на Златка Любомирова Неделчева, редовен докторант към
Катедра по славянска филология по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска
програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия (Сръбска, хърватска и словенска литература) с научен ръководител
проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов. ФС утвърждава план-сметката за първата
година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Нови докторанти

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Дидактически модел
„The flipped classroom“ (преобърната класна стая) и прилагането му в часовете
по лексикология на испанкия език“ и индивидуалния план за трите години от
подготовката на Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант към Катедра
по романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма
Романски езици (Съвременен исспански език – Лексикология на съвременния
испански език) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. ФС
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
2. Нови докторанти

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Семантика и
стилистика на прилагателното име в публицистичния език“ и индивидуалния
план за трите години от подготовката на Гергана Ангелова Петкова, редовен
докторант към Катедра по романистика и германистика по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Романски езици (Лексикология на
съвременния испански език) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев
Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на
докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)
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ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано
от 01.04.2014 г., Славка Лазарова Михайлова, редовен докторант към Катедрата
по история на литературата и сравнителното литературознание по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Теория и история на литературата (Детска
литература),с тема на дисертационния труд „Мит и история на българската детска
литература“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Протохристова.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)
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Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано
от 01.04.2014 г., Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедрата
по история на литературата и сравнителното литературознание по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Теория и история на литературата (Детска
литература), с тема на дисертационния труд „Тематизации на минало и бъдеще в
българската детска литература“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Светлана
Стойчева.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)
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Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за третата
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано
от 01.04.2014 г., Милена Пенчева Нецова, редовен докторант към Катедрата по
общо езикознание и история на българския език по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на
дисератционни труд „Система на английските фамилни имена в съпоставка с
българските“ и научен ръководител проф. д-р Иван Чобанов.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за третата
година от подготовката и приема да бъде отчислен с право на защита, считано
от 01.04.2014 г., Петър Стефанов Кривчев, редовен докторант към Катедрата по
общо езикознание и история на българския език по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Български език (История на българския език),
с тема на дисертационния труд „Лексикално-семантичната дублетност в
преписите на Стишния пролог“ и научен ръководител доц. д-р Христина
Тончева.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)
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Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата година
от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано от
01.04.2014 г., Десислава Любомирова Димитрова, редовен докторант към
Катедрата по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма
Български език (Съвременен български език – Морфология), с тема на
дисертационния труд „Типология на глаголните конструкции с има(м) в
българския книжовен език“ и научен ръководител доц. д-р Красимира
Чакърова.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)
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Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата
година от подготовката и приема да бъде отчислен с право на защита, считано
от 01.04.2014 г., Тенчо Йорданов Дерекювлиев, редовен докторант към Катедрата
по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български
език (Съвременен български език – Диалектология), с тема на дисертационния
труд „Местоименни наречия в българските диалекти“ и научен ръководител
проф. д-р Тодор Бояджиев.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
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Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата година
от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано от
01.04.2014 г., Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към Катедрата по
руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски
езици (Лексикология на съвременния руски език), с тема на дисератционния
труд „Фразеологизмите в рекламните текстове (върху материал от руски език в
съпоставка с български и немски език)“ и научен ръководител проф. д-р Стефка
Георгиева.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)
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Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата година
от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано от
01.04.2014 г., Елена Костадинова Нейчева, редовен докторант към Катедрата по
руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски
езици (Лексикология на съвременния руски език), с тема на дисертационния
труд „Опозицията „свое-чуждо“ в паремиологичната картина на света (върху
материал от руски и български език“) и научен ръководител проф. д-р Стефка
Георгиева.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)
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Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано
от 01.04.2014 г., Нина Кръстева Чочева, редовен докторант към Катедрата по
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма
Романски езици (Съвременен фремнски език – фонетика),с тема на
дисертационния труд „Акустичен анализ на вариативността на гласните във
френския и в българския език. Модели за чуждоезиковото обучение“ и научен
ръководител доц. д-р Руси Николов.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)
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Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
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Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за първата
година от подготовката на Марияна Асенова Карталова, редовен докторант към
Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на
дисертационния труд „Фразеологични единици със зоо- и фитокомпонент в
българския и новогръцкия език“ и научен ръководител доц. д-р Станка
Козарова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на
докторанта.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)
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болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата година
от подготовката на Ирена Русева Русева, редовен докторант към Катедрата по
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български
език (Морфология), с тема на дисертационния труд „Модалното значение
възможност и изразяването му в съвременния български език“ и научен
ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за
втората година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
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ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата година
от подготовката на Милена Стоянова Видралска, редовен докторант към
Катедрата по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма
Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд „Пасивност, залог
и причастия в съвременния български език“ и научен ръководител доц. д-р
Константин Куцаров. ФС утвърждава план-сметката за втората година от
подготовката на докторанта.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)
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болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата година
от подготовката на Якуб Микулецки, редовен докторант към Катедрата по
славянска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Литература на
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Чешка литература), с
тема на дисертационния „Егонд Бонди, или за поетиката на чешкия
ъндъргръунд“
и научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова. ФС
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)
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4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората година
от подготовката на Полина Андреева Димитрова, редовен докторант към
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма
Славянски езици (Фразеология на съвременния руски език), с тема на
дисертационния „Фразеологизми с библейски произход в руски и български
език“ и научен ръководител проф. д-р Стефка Георгиева. ФС утвърждава плансметката за третата година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората година
от подготовката на Илия Цанков Солтиров, редовен докторант към Катедрата по
руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски
езици (Морфология на съвременния руски език), с тема на дисертационния
„Непарадигматични отношения в руската морфологична система“ и научен
ръководител проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. ФС утвърждава план-сметката за
третата година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата година
от подготовката на Енчо Тилев Тилев, редовен докторант към Катедрата по уска
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски
езици (Морфология на съвременния руски език), с тема на дисертационния
„Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка
с български)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. ФС
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата година
от подготовката на Слав Огнянов Петков, редовен докторант към Катедрата по
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма
Романски езици (Съвременен френски език – Теория на превода), с тема на
дисертационния „Лингвистични и социокултурни аспекти на превода през XX
век и началото на XXI век“ и научен ръководител доц. д-р Борис Наймушин. ФС
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата година
от подготовката на Таня Станиславова Найденова, редовен докторант към
Катедрата по романистика и германистика по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска
програма Романски езици (Съвременен испански език), с тема на
дисертационния „Съпоставителен анализ на фразеологичните едници в
испански и български език“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. ФС
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата година
от подготовката на Джесика Сиаботару Де Манев, редовен докторант към
Катедрата по романистика и германистика по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска
програма Романски езици (Съвременен испански език), с тема на
дисертационния „Еврейско-испански народни умотворения и техните
съответствия в българската традиция“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван
Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на
докторанта.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на
Ваня Георгиева Георгиева, редовен докторант към Катедрата по българска
литература и теория на литературата, по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска
програма Българска литература от Освобождението до края на Първата
световна война.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на
Велика Атанасова Гюлемерова, редовен докторант към Катедрата по история на
литературата и сравнителното литературознание, по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Българска литература от Освобождението до
Първата световна война.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за отпечатване на автореферата на гл.
ас. Бистра Василева Дикова във връзка с откритата процедура за придобиване
на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска
програма Славянски езици с тема на дисертационния труд „Транспозитивни
употреби на глаголните форми в българския и чешкия език“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Илия Цанков
Солтиров, редовен докторант към Катедрата по руска филология по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Славянски езици (Морфология на съвременния
руски език) да бъдат включени допълнително следните спецкурсове с оценка за
докторанти:



„Творческо писане“ – доц. д-р Живко Иванов
„Междукултурна комуникация и превод през 21 век“ – доц. д-р Юлиана
Чакърова.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
3. Докторанти

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде коригирана допусната техническа грешка при
промяната на заглавието на дисертационния труд на Нина Кръстева Чочева,
редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен фремнски език –
фонетика) и научен ръководител доц. д-р Руси Николов, а именно заглавието
„Акустичен анализ на вариативността на гласните във френския и в
българския език. Модели НА чуждоезиковото обучение“ да се чете „Акустичен
анализ на вариативността на гласните във френския и в българския език.
Модели ЗА чуждоезиковото обучение“.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по българска литература и теория на литературата:
1. Д-р Маргарита Ваньова Димитрова – 100 часа упражнения по Преддипломна
педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнения.
2. Д-р Красимира Танева Танева – 200 часа упражнения по МОБЛ и
Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час
упражнение.
3. Д-р Канелия Георгиева Божинова – 200 часа упражнения по МОБЛ и
Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час
упражнение.
4. Данка Велчева Йорданова – 300 часа упражнения по Стара българска
литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание:

1. Доц. д-р Юлия Христова Николова – 50 часа лекции по Литературна
антропология, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.
Катедра по общо езикознание и история на българския език:
1. Проф. д-р Хюсеин Мевсим – 70 часа упражнения по Проблеми на превода от
турски на български език и обратно, с тарифна ставка 10.00 лв. на час
упражнение.
2. Ненко Тончев Вангелов – 180 часа упражнения по Практически новогръцки
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по руска филология:
1. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – 90 часа упражнение по
Факултативна дисциплина и за ръководство на докторант, с тарифна ставка
7.00 лв. на час упражнение.
2. Проф. д-р Стаефан Иванов Политов – 30 часа упражнения по Особености на
езика на немската реклама (спецкурс за докторанти), с тарифна ставка 7.00 лв.
на час упражнение.
3. Стефан Пламенов Иванчев – 60 часа упражнение по Практически китайски
език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
4. Емма Андреас Шахинян – 100 часа упражнения по Историческа лингвистика,
с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
5. Иван Любомиров Петров – 160 часа по Практически китайски език, с атрифна
ставка 7.50 лв. на час упражнение.
6. Евелина Хайн – 100 часа упражнения по Теория на превода, с тарифна ставка
7.50 лв. на час упражнение.
Катедра по английска филология:
1. Иван Йорданов Петров – 200 часа упражнения по Практикум по IT, с тарифна
ставка 4.50 лв. на час упражнение.
2. Цветанка Димитрова Ланджева – 300 часа упраженния по Практически
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по романистика и германистика:
1. Доц. д-р Нели Николова Раданова – 100 часа упражнения по Морфология на
съвременния италиански език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.
2. Доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – 30 часа упражнения за
ръководство на докторант, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.
3. Мария Илиева Йосифова – участие в МП „Учител по немски език“ и „Учител по
испански език“, заплащане по план-сметка.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Акредитация
По шеста точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява докладите самооценки на докторските програми към
Филологическия факултет:


Блок 1: Теория и история на литературата, Българска литература, Руска
литература, Славянски литератури;



Блок 2: Антична и западноевропейска литература (сравнително
литературознание), Англоезична литература, Френскоезична литература,
Балкански литератури;



Блок 3: Общо и сравнително езикознание, Съвременен български език,
История на българския език, Славянски езици;



Блок 4: Германски езици: английски език и езикознание, Романски езици,
Теория на превода;

Протоколчик:

ДЕКАН:

(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
6. Акредитация
По шеста точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъдат включени в комисията, поготвяща докладите
самооценки на докторските програми към Филологическия факултет следните
преподаватели:
1. Доц. д-р Атанас Бучков
2. Проф. д.ф.н. Инна Пелева
3. Доц. д-р Николай Нейчев
4. Доц. д-р Жоржета Чолакова
5. Проф. д.ф.н. Клео Протохристова
6. Доц. д-р Йордан Костурков
7. Доц. д-р Мая Тименова-Коен
8. Проф. д.ф.н. Светлозар Игов
9. Проф. д-р Иван Чобанов
10. Доц. д-р Христина Тончева-Тодорова
11. Доц. д-р Юлиана Чакърова
12. Доц. Михаил Грънчаров
13. Проф. д.ф.н. Иван Кънчев
14. Доц. д-р Малинка Дичева-Николова
15. Гл. ас. д-р Соня Александрова
16. Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165А/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по българска литература и теория на литературата:
5. Проф. д.ф.н. Яни Михайлов Милчаков – 100 часа упражнения в Магистърска
програма Актуална българистика, с тарифна ставка 14.00 лв. на час
упражнения.
Катедра по общо езикознание и история на българския език:
3. Доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 200 часа упражнения по Практически
турски език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.
4. Таня Георгиева Иванова – 100 часа упражнения по Практически новогръцки
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.

Протоколчик:

ДЕКАН:
(Т.Петкова)

(доц. д-р Ж. Иванов)

4000, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, тел./факс: 032 261 332, e-mail: ff@uni-plovdiv.bg
Утвърдил:
Ректор:
(проф. д-р З. Козлуджов)
Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№165Б/ от 7.IV.2014 г.

Днес, 7–ми април 2014 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на
Филологическия факултет.
Общ състав: 35, присъстват 21; хабилитиран състав 19; отсъстват 14 (3 лектори, 1
болнични, 2 пенсионери, 8 без посочена причина)
ДНЕВЕН РЕД:
1. Хонорувани преподаватели

По първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2013/2014 г. със следните преподаватели:
Катедра по английска филология:
1. Вивиан Саркис Арабян – 400 часа упражнения Практически английски език, с
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнения.
2. Цветелин Руменов Цветков – 400 часа упражнения по Практически
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
3. Магдалена Деянова Гогалчева – 400 часа упражнения по Практически
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.

Протоколчик:

(Т.Петкова)

ДЕКАН:

(доц. д-р Ж. Иванов)

