ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН
РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ (НС),

Протокол № 10/31.05.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Предложение за включване в научнизследователския план на

ИИОЗ на 3-годишен колективен проект на тема „Ще спаси ли светът красотата?” с
ръководител проф. дфн Иванка Стъпова.
Решение: Обсъждането на проекта се отлага за следващо заседание на НС.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Предложение за включване в научноизследователския план на

ИИОЗ на колективен проект на тема „Другият като морално предизвикателство
(Българският контекст)” (2016 – 2019), с научен ръководител доц. д-р Емилия
Маринова.
Решение: НС включва в научноизследователския план на Института секционен
проект на тема „Другият като морално предизвикателство (Българският
контекст)” (2016 – 2019), с научен ръководител доц. д-р Емилия Маринова.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Предложение за конспект за докторантски минимум по

епистемология.
Решение: НС одобрява конспекта за докторантски минимум по епистемология за
нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Утвърждаване на конспект за специализиран изпит по

социология.
Решение: НС утвърждава конспекта за специализиран изпит по социология за
нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти”.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Приемане на темата на дисертационния труд и на индивидуалния

план за първата година на задочен докторант Борислав Антонов.
Решение: НС одобрява за тема на дисертационния труд на задочен докторант
Борислав Антонов „Националната сигурност на Република България в контекста
на съвременните имиграционни процеси”.
НС одобрява индивидуалния план за работа през първата година на
задочен докторант Борислав Антонов.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Удължаване срока на колективен проект на тема „Човешки права,

женски права и ценности: съвременни философски аспекти”, с ръководител проф. дфн
Иванка Райнова.
Решение: НС удължава срока на колективния проект на тема „Човешки права,
женски права и ценности: съвременни философски аспекти” до 30.09.2016 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Избор по конкурс за академичната длъжност „доцент”.

Постъпило възражение срещу проведената в НС процедура.
ПО ТОЧКА ОСМА: Удължаване на трудово правоотношение на проф. д.ф.н. Анани

Борисов Стойнев.
Постъпило възражение срещу проведената в НС процедура.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Определяне на нова дата за публична защита на дисертационния

труд на Радина Стефанова.
Решение: НС открива нова процедура за защита на дисертационния труд на
Радина Стефанова и препотвърждава състава на Научното жури в съответствие с
чл. 11 от ЗАСРБ.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Проектно предложение по Програмата на ЮНЕСКО за участие в

конкурсна сесия 2016-2017 г.
Решение: НС подкрепя проектното предложение на тема „Motivating womenprofessionals (and their families) from the Middle East and North Africa to work and
specialize in Bulgaria” за участие в програмата на ЮНЕСКО.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Преназначаване на Мирослава Христоскова на длъжност

„асистент” към секция „Антропологически изследвания”.
Решение: НС препоръчва на ръководството на Института да преназначи
Мирослава Христоскова на академичната длъжност „асистент” към секция
„Антропологически изследвания”.
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