Р Е Ш Е Н И Я
на Факултетния съвет
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 02.11.2015
година
(Протокол № 176)
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2015/2016 г. със следните преподаватели:
Катедра по български език:
1. Ралица Желязкова Манолова – 180 часа упражнения по Практически
корейски език, Факултативна дисциплина 1 (Аудиране) и Лексикология на
корейския език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
2. Анета Руменова Димитрова – 60 часа упражнения по Странознание, с
тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
3. Д-р Хван Джонг Джеймс Канг – 120 часа упражнения по Практически
корейски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
4. Проф. д.ф.н. Александър Викторов Федотов – 60 часа упражнения по
Корейска литература, с тарфна ставка 10.00 лв. на час упражнение.
5. Докт. Милена Стоянова Видралска – 60 часа упражнения по Морфология
на СБЕ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.
Катедра по руска филология:
1. Елена Лилова Василева – 200 часа упражнения по Практически курс по
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
2. Диана Николаева Шкодрова – 150 часа упражнения по Практически курс
по руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
3. Грета Серафимова Косева – 60 часа упражнения по Практически курс по
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
4. Олга Васкова Моллова – 150 часа упражнения по Практически курс по
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
5. Иван Любомиров Петров – 200 часа упражнения по Практически
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
6. Елица Димитрова Миланова – 200 часа упражнения по Практически
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
7. Проф. д-р Стевка Иванова Георгиева – 60 часа упражнения по Фонетика
на съвремнния руски език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.
Катедра по английска филология:
1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 1100 часа упражнения по
Странознание на Великобритания, Странознание на англоговорящите
страни, Английска литература – Просвещение, Американска литература и
Практически английски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.

2. Д-р Румяна Спартак Чолакова – 650 часа упражнения по Избираема
дисциплина, История на конфуцианството и Практически английски език, с
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.
3. Лиляна МАксимова Чучуланова – 800 часа упражнения по Практически
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по романистика и германистика:
1. Анна Василева Шкодрова – 200 часа упражнения по Практически
италиански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
2. Мария Атанасова Нанева – 600 часа упражнения по Практически испански
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната
2015/2016 г. със следните преподаватели:
1. Проф. д-р Пеньо Стойнов Пенев – 140 часа за научно ръководство на
седем дипломанти, с тарифна ставка по 7.00 лв. на час упражнение.
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Таня
Янкова Маджарова за периода от 01.09.2015 г. до 30.08.2016 г. във връзка с
работата и като лектор в Прага, Чехия.
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Дарина
Дончева Дончева за периода от 01.09.2015 г. до 30.08.2016 г. във връзка с
работата и като лектор в Белград, Сърбия.
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на проф. д.ф.н.
Любка Петрова Липчева-Пранджева за периода от 01.10.2015 г. до
30.06.2016 г. във връзка с работата и като лектор в Виена, Австрия.
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл ас. д-р
Людмила Иванова Минкова за периода от 23.10.2015 г. до 16.07.2016 г. във
връзка с работата и като лектор в Запорожие, Украйна.
7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на
образователна и научна степен "доктор" от Ваня Георгиева Георгиева с
дисертационен труд на тема „Екатерина Кравелова – Лора Каравелова:
културноисторическият сюжет „майки – дъщери“ в български контекст“ и
научен ръководител проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева 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), по решение на
катедрения съвет, Протокол №109/20.10.2015 година, ФС утвърждава
следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова – СУ „Климент Охридски”, София,

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално

направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (от
Освобождението до Първата световна война);
2. Проф. д.ф.н. Валери Стоилов Стефанов – СУ „Климент Охридски”, София,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (от
Първата световна война до наши дни);
3. Доц. д-р Катя Боянова Станева - СУ „Климент Охридски”, София, област
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (Възрожденска
литература).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева - ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература(от
Освобождението до Първата световна война);
2. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност - Теория на литературата;
Резервни членове:
1.
Доц. д-р Мая Стоянова Горчева - ПУ „Паисий Хилендарски” Филиал "Любен Каравелов", Кърджали, област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна
специалност - Българска литература (от Първата световна война до наши
дни) - външен;
2.
Доц. д-р Владимир Атанасов Янев - ПУ „Паисий Хилендарски”,
Пловдив, област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (от Първата световна война до наши дни) - вътрешен.
Откритото заключително заседание да са проведе на 14 декември 2015
година от 12:00 часа в заседателната зала (Ректорат).
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 60.00 лева за отпечатване на
автореферат 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) с тема на
дисертационния
„Екатерина
Кравелова
–
Лора
Каравелова:
културноисторическият сюжет „майки – дъщери“ в български контекст“ и
научен ръководител проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева.
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за
третата година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на

защита, считано от 01.11.2015 г., 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; докторска програма Общо и сравнително
езикознание, с тема на дисертационния труд „Гръцката кнжнина в НБ „Иван
Вазов“ – Пловдив, с оглед на гръцкия книжовен език през 19 век“ и научен
ръководител доц. д-р Станка Желязкова Козарова.
10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план на Слав
Огнянов Петков, 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 френски език) с тема на дисертационния труд
„Лингвистични и социокултурни аспекти на превода през XX век и началото
на XXI век“ и научен ръководител доц. д-р Борис Наймушин като се доабвят
следните курсове:
 Междукултурна комуникация – проф. Мадлен Данова, СУ „Св.
Климент Охридски“ – към първа година (2013-2014)
 Социолингвистика – доц. Мая Тименова-Коен, ПУ „Паисий
Хилендарски“ – към първа година (2013-2014)
 Лингвистика на текста – гл. ас. д-р Златороса Неделчева, ПУ „Паисий
Хилендарски“ – към първа година (2013-2014)
 ИТ в изследванията – гл. ас. д-р Росица Декова, ПУ „Паисий
Хилендарски“ – към втора година (2014-2015)
 A practical approach to subtitling – dr. Jorge Diaz-Cintas/доц. Борис
Наймушин, НБУ – към трета година (2015-2016)
11. РЕШЕНИЕ: ФС да бъде променена темата на дисертационния труд 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 научен ръководител проф. д.ф.н. Иван
Кънчев, от "Съпоставителен анализ на фразеологичните единици в испански
и български език" в: "Образът на жената в българската и испанската
паремиология".
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Соня Хмаяк Мекенян да бъде зачислена като
докторант на самостоятелна подготовка 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); с тема на дисертационния труд
"Категорията таксис в съвременния френски и български език" и научен
ръководител проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска.
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората
година от подготовката на Кичка Иванова Кусева-Персенска, 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

(Българска литература от Освобождението до края на Първата световна
война), с тема на дисертационния труд "Евгения Марс и Ана Карима - жените
писателки между литературния бит и литературната история“ и научен
ръководител доц. д-р Иван Русков.
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий
Хилендарски“ да бъде назначена д-р Евелина Колева Грозданова за срок от
една година като асистент по Практически сръбски и хърватски език към
Катедрата по славистика на Филологическия факултет.
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ към Катедрата по българска литература и теория на
литературата по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1 Филология, научна специалност Теория на
литературата със срок 3 (три) месеца от обнародването му в Държавен
вестник.
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ към Катедрата по романистика и германистика по
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1 Филология, научна специалност Испански език
(Лексикология на съвремнния испански език) със срок 2 (два) месеца от
обнародването му в Държавен вестник.
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ към Катедрата по романистика и германистика по
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1 Филология, научна специалност Френска литература със
срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник.
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ към Катедрата по история на литературата и
сравнителното литературознание по Област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, научна
специалност Теория и история на лиетартурата (Литература за деца и
юноши) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник.
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисия за провеждане на
защита на дипломни работи за магистърски програми „Образованието по
български език и литература в средното училище“ и „Учител по български
език и литература“ през учебната 2014/2015 година.
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата за провеждане на държавен
изпит за магистърска програма „Английски език и методика за РЧЕО“ и
програма „Заедно в час“ през учебната 2014/2015 година.
21. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна за учебната
2015/2016 година в учебния план на специалност Лингвистика с маркетинг:



Дисциплината „Маркетингови проучвания“ да бъде премстена от V
семестър, III курс в VI сематър III курс.

22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна за учебната
2015/2016 година в учебния план на специалност Българска филология р.о.:
 Обявената за V семестър литературоведска факултативна дисциплина
да се замени с езиковедската от VI семестър. Литературоведската
факултативна дисциплина да се чете VI семестър със същия хорариум.
23. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени за учебната
2015/2016 година в учебния план на специалност Френска филология:
 За II курс на специалността: ФД 1 Втори чужд език – испански език 30
часа упражнения от II курс,
IV семестър се премества в III курс, V
семестър.
 За III курс на специалността: ИД 4 Анализ на текст 15 часа лекции и 15
часа упражнения от III курс, V семестър се премества в III курс, VI
семестър.
 За III курс на специалността: дисциплината „Френска литература
(Романтизъм)“ 30 часа лекции и 30 часа упражнения от III курс, VI
семестър да се премества в III курс, V семестър.
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебния план на специалност
Български език и италиански език:
 15 часа лекции по Историческа лингвистика (История на чуждия
език) от V семестър, III курс да се трансформират в 15 часа лекции по
Съвременен италиаснки език – Морфология в V семестър, III курс.
 15 часа лекции по Историческа лингвистика (История на чуждия
език) от VI семестър, III курс да се трансформират в 15 часа лекции по
Съвременен италиански език – Синтаксис в VI семестър, III курс.
25. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните корекции в учебния план на
специалност Приложна лингвистика (2 чужди езика):
 Дисциплината Морфология – Първи чужд език III курс, V семестър – да
стане 30 часа лекции и 15 часа упражнения, както е при дисциплината
Морфология – втори чужд език.
26. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени за учебната
2015/2016 година в учебния план на специалност Френска филология във
връзка с провеждане на обучение по индивидуален план на Маргарита
Владимирова Костова :
 Избираема дисциплина 4 – „Анализ на литературен текст“ – 15 часа
лекции и 15 часа упражнения от III курс, V семестър се преместват в III
курс, VI семестър.
 Френска литература (Романтизъм) – 30 часа лекции и 30 часа
упражнения от III курс, VI семестър се премства в III курс, V семестър.
27. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност
Приложна лингвистика – Английски език и корейски език (II курс за учебната
2015/2016 година) :



Дисциплината Фонетика на корейския език да бъде преместена от III
семестър, II курс в IV семестър, II курс, за да бъде преподаван със
същия предмет на специалността Български език и корейски .

28. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат признати дипломите на Ана Исабел Диас
Гарсия за:
1. ОКС Бакалавър по Испанска филология от Университета на Саламанка,
Испания;
2. ОКС Магистър по Преподаване на испански като чужд език от
Университета на Саламанка, Испания.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Татяна Петкова/

Вярно с оригинала:

