
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 16.04.2021 година 

(Протокол  №  226) 
 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Елица Димитрова Миланова с 
дисертационен труд на тема „Лингвокултурологичен потенциал на 
митонимите в руския и китайския език” и научен ръководител доц. д-р Надя 
Петрова Чернева по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски 
езици, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. проф. д.б.н. Васил Господинов Райнов – пенсионер, София (Институт за 

български език  към БАН); област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание);      

2. проф. д-р Иван Петров Чобанов – пенсионер, Пловдив; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 
(Общо и сравнително езикознание); 

3. доц. д-р Полина Валентинова Цончева – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
катедра „Класически и източни езици и култури”, област на висше образование  
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Китайска 
литература); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Когнитивна лингвистика); 

2. доц. д-р Борян Георгиев Янев – ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание). 

Резервни членове:  
1. доц. д-р Надя Петрова Чернева –  Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици) – вътрешен;    

2. доц. д-р Владимир Стоев Хънтов – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Славянски езици) – външен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 14 юни 2021 
година от 13.30 часа, Заседателна зала (Ректорат). 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС пирема да бъде призната дипломата на: 
1. Роберто Адинолфи, ВУ – Римски университет Ла Сапиенца (Италия), доктор по 
славистика. 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 

 

 
 


