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

Протокол № 12/12.07.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Предложение за продължаване на секционен научен проект на

тема „Разширяване на етическия дебат в българското общество” (2016 – 2019) с научен
ръководител доц. д-р Емилия Маринова.
Решение: НС включва в научноизследователския план на Института проект на
тема „Разширяване на етическия дебат в българското общество” (2016 – 2019), с
ръководител доц. д-р Емилия Маринова.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Удължаване на трудовото правоотношение на проф. дсн

Валентина Златанова.
Решение: НС удължава трудовото правоотношение на проф. дсн Валентина
Златанова с 1 /една/ година, считано от 11.09.2016г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Предложение за избиране на проф. Кристиян Имдорф за

Асоцииран член на ИИОЗ.
Решение: НС избира проф. Кристиян Имдорф за Асоцииран член на ИИОЗ.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Прекъсване на редовната докторантура на Лъчезар Няголов.

Решение: НС прекъсва докторантурата на редовен докторант Лъчезар Няголов за
4 /четири/ месеца, считано от 01.09.2016г., поради специализация в чужбина.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Промени в Правилата за работа на НС на ИИОЗ.

Решение: В Правилата за работа на НС, раздел 5.1., се довавя нов член 5.1.4. със
следното съдържание:
НС одобрява издаването на удостоверения за проведен курс на обучение/стаж по
проекти на ИИОЗ и по съвместни проекти, осъществявани от ИИОЗ и
университет или друга обучаваща институция, както и на сертификати за
преминато обучение за обучители на преподаватели и сертификати за участие в
курс на обучение на студенти. Удостоверението и сертификатите се издават по
предварително изработен образец, който се подписва от директора на Института и
ректора на съответния университет или обучаваща институция след
предварително подадена докладна записка от ръководителя на проекта. Към
удостоверението и сертификатите се прилагат подписаният договор между
Института и съответния университет или обучаваща институция и списъци на
преподавателите и студентите, преминали съответния курс на обучение.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Финансиране на електронно списание „Етически изследвания” с

30 лева.
Решение: НС подкрепя създаването на
изследвания” като списание на Института.

електронно

списание

„Етически

ПО ТОЧКА СЕДМА: Предложение за зачисляване на задочен докторант.

Решение: НС зачислява Христо Аламинов като докторант на задочно обучение
към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” с научен ръководител
проф. дсн Валентина Златанова, считано от 01.10.2016г.
ПО ТОЧКА ОСМА: Предложение за зачисляване на редовен докторант.

Решение: НС зачислява Диана Стойкова като редовен докторант към секция
„Знание и реалност: модели, методологии и евристики” с научен ръководител доц.
д-р Марина Бакалова, считано от 01.10.2016г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Включване в международен проект на колектив от ИИОЗ.

Решение: НС подкрепя участието на екип от ИИОЗ в подготовката на проектно
предложение „DIRESOC – Digitalisation and Restructuring: which social dialogue?”.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Предложение за включване на книга в рекордите на Гинес.

Решение: НС смята, че не е в неговите компетенции да вземе отношение към
молбата на г-н Й. Ганчовски.

Председател на НС: ………………………
(проф. д.с.н. П. Бояджиева)
Протоколчик: ……………………….
(Л. Илиева)

