
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 07.01.2020година  

(Протокол  №  215) 
 

 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по английска филология на 
Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 
в ДВ., бр.88 от 08.11.2019 г. по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2. 1. Филология (Американска литература и 
култура), ФС утвърждава следния състав на научно жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д-р  Корнелия Димова Славова - Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Американска култура и литература) 

2. Доц. д-р Елена Борисова Тарашева – Нов български университет Факултет, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Германски езици, съвременен английски език); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева  ПУ “Паисий Хилендарски“, 

Катедра: Българска литература и теория на литературата, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
Българска литература (След Първата световна война);  

2. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов - ПУ “Паисий Хилендарски“, Катедра: 
Българска литература и теория на литературата, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Теория на 
литературата); 

3. Доц. д-р Яна Атанасова Роуланд – ПУ “Паисий Хилендарски“, Катедра по 
английска филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (История на английската 
литература, Викторианска литература). 

Резервни членове 
1. Доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева – Шуменски 

университет "Епископ Константин Преславски"; Факултет по хуманитарни 
науки; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Германски езици, съвременен английски език) – 
външен;  

2. Доц. д-р Дияна Василева Николова-Багалева – ПУ “Паисий Хилендарски“, 
Катедра: Катедра: История на литературата и сравнително литературознание, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Антична и западноевропейска литература: 
сравнително литературознание) – вътрешен. 

 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 


