
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 12.07.2021 година 

(Протокол  №  229) 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Атанас Добромиров Добрев, редовен докторант към 
Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология,  докторска програма Антична и 
западноевропейска литература: сравнително литературознание, с тема на 
дисертационния труд „Норвежкият roman noir  и преводната му рецепция в 
България“ и научен ръководител доц. д-р Младен Цветанов Влашки. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Елена Светославова Минчева, редовен докторант към 
Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология,  докторска програма Антична и 
западноевропейска литература: сравнително литературознание, с тема на 
дисертационния труд „Дарио Фо на българска „сцена“ и научен ръководител 
доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева. ФС утвърждава план-сметката 
за първата година от подготовката на докторанта. 
  
3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Павлина Стефанова Петкова, 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 "Концептът „въздух“ в българския и английския език 
през призмата на лингвокултурологията" и научен ръководител проф. д-р 
Иван Петров Чобанов. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Николета Николаева Георгиева, редовен докторант към 
Катедрата по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология,  докторска 
програма Германски езици: Английски език, с тема на дисертационния труд 
„Синтактични функции на конструкции с причастия в английския език в 
съпоставка с българския“ и научен ръководител доц. Михаил Страшимиров 
Грънчаров. ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката 
на докторанта. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев за член на 
Комисията по етика и академично единство към ПУ „Паисий Хилендарски“ като 
представител на Филологическия факултет. 



 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява учебните програми на избираема дисциплина 
„Комуникативни умения в образователна среда“, лектор доц. д-р Фани 
Бойкова, предназначени за магистърски специалности: „Обучението по химия 
в училище“ (специалисти – редовно обучение),  „Обучението по химия в 
училище“ (специалисти – задочно обучение) и „Обучението по химия в 
училище“ (неспециалисти – задочно обучение) в Химически факултет на 
Пловдивския университет. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява еднократна промяна в специалност Приложна 
лингвистика:  

 дисциплината Основи на социолингвистиката да бъде преместена  от I 
семестър, III курс във II семестър, III курс на учебната 2021-2022 г. 

 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализирания учебен план на магистърска 
програма „Теория и практика на чуждоезиковото обучение“ – специалисти. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните учебни планове на специалности 
Български език и английски език и Български език и история във Филиала в 
гр. Смолян. Плановете са в сила от учебната 2021/2022 година. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдe сключен допълнително граждански договор 
за учебната 2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. д-р Катя Стайкова Стоилова – 130 часа упражнения по Приобщаващо образование 

с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.   
 
 
 

 

 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 


