НС на ИИИзк, ІІI-то заседание от 22.03.2016 година

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 22 март 2016 година
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11.

/ИС

НС реши: Избира д-р Полина Димчева Антонова на академичната
длъжност главен асистент по Музикознание и музикално изкуство
(музикална култура и информация)
НС реши: Избира гл. ас. д-р Иван Георгиев Ванев на академичната
длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване
на културното наследство в България)
НС реши: Утвърждава индивидуалния план за обучение и проф. д. изк.
Анелия Янева за научен ръководител на Илиана Саласар, редовна
докторантка към сектор Музика
НС реши: Не приема предложената тема за дисертационен труд на Илиана
Саласар и отлага обсъждането й за следващото заседание
НС реши: Приема тема Развитие на балетното изкуство в Бургас за
дисертационен труд на Росен Николов, редовен докторант към сектор
Музика; утвърждава индивидуалния план за обучение и проф. д. изк.
Анелия Янева за научен ръководител на докторанта
НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент по Архитектура на сградите, конструкции,
съоръжения и детайли (реутилизация и ревитализация на промишлени
предприятия и райони) в състав:
доц. д-р арх. Анна Аврамова, УАСГ
проф. д-р инж. арх. Борислав Борисов, ВСУ Любен Каравелов
доц. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк
доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк
доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк
проф д-р арх. Константин Бояджиев, НБУ, резервен член
проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, резервен член
НС реши: Одобрява концепцията на гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева за
развитие на ИГ Средновековно и възрожденско изкуство
НС реши: Асоциирано членство в ИИИзк да се дава и отнема по преценка
и с решение на Научния съвет
НС реши: Почетно членство в ИИИзк да се дава с решение на НС и не се
отнема, освен при непреодолими обстоятелства
НС реши: Атестационната комисия да коригира Правилата за атестиране,
като се съобрази с решението от 27.04.2012 г., касаещо периодичността на
атестиране в ИИИзк
НС реши: Одобрява следните промени в атестационната карта за учен:
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a. за научен каталог (1.1.21. и 1.1.22.) отпадат ограничителните точки
за година и съобразно с обема на авторския текст се оценява като
статия в България с 10 т./ бр., респ. статия в чужбина с 15 т./ бр.;
студия в България с 15 т./ бр., респ. студия в чужбина с 30 т./ бр.
или монография в България с 60 т./ бр., респ. 70 (100) т./ бр.
b. словник (1.1.25. до 300 и 1.1.26. над 300 позиции) да отпадне
c. добавя т. 5.3.4. Изготвяне на сертификат с 5 т./ за година
d. одобрява редакционни промени в т. 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5., 2.1., 2.2.,
2.4.4., 2.6.1., 4.2.4., 5.4.3., 5.4.4., 2.3.2., 5.4.4. (5)
НС реши: Заменя доц. д-р Стефка Венкова-Мошева с гл. ас. д-р Галина
Денкова като член на Атестационната комисия
НС реши: Директорът на ИИИзк да разговаря с библиотекарките във
връзка с наличността на завършените планови проекти в библиотеката
НС реши: Одобрява списъка на научни издания, като го оставя отворен за
допълнения
НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор
Изобразителни изкуства за промяна на темата на плановия й проект от
Влияния на костурската художествена продукция върху молдавската
църковна живопис от края на ХV – началото на ХVІ век на Българосръбски връзки през втората половина на ХV – началото на
ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в
България от периода със срок на изпълнение 01.02.2017 г.
НС реши: Одобрява гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова да работи в
ННЦОКН за шест месеца, без замразяване или удължаване на плановия й
проект

