НС на ИИИзк,II-pо заседание от 26.02.2021 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 26 февруари 2021 г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

НС реши: Одобрява концепцията за развитие на сектор Театър в
периода 2021 – 2024 г. на доц. д-р Румяна Николова
НС реши: Избира доц. д-р Румяна Николова за ръководител на
сектор Театър. Мандат 4 години, от 26.02.2021 до 26.02.2025 г.
НС реши: Удължава трудовия договор на проф. д. изк. Ромео
Попилиев, от сектор Театър с една година от 08.04.2021 до
08.04.2022 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Модернизмът на
Петко Ю. Тодоров на проф. д. изк. Ромео Попилиев от сектор
Театър
НС реши: Одобрява тема П. К. Яворов – драматизъм и въплътяване
за нов планов проект на проф. д. изк. Ромео Попилиев от сектор
Театър. Срок 1 година, от 01.03.2021 до 01.03.2022 г.
НС реши: Проф. д-р Емануел Мутафов, както всеки друг
изследовател в Института или външен кандидат, може да стартира
процедура за придобиване на научната степен доктор на науките,
като представи за вътрешна защита текст, който и когато той
прецени. Процедурата следва да бъде съобразена с всички
изисквания на сега действащия Закон за развитие на академичния
състав и правилниците към него, при кворум от 7 хабилитирани
лица,
най-малко
4-ма
професори
или
доктори
на
науките. Хабилитираните участници в процедурата трябва да имат
регистрация в НАЦИД. Семинарът на сектора / ИГ трябва да
завърши с ясно заявени становища от страна на всеки хабилитиран и
с гласуване (ДА, НЕ или ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ). Право да гласуват по
процедурата имат само хабилитраните участници в семинара.
Докторантите, специалистите, асистентите и главните асистенти
могат да изразят мнение, но не участват в гласуването. Препоръките
към кандидата трябва да бъдат ясно формулирани
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

НС реши: Одобрява окончателния отчет за проекта Съвременна
музикална композиция, теория и философия на проф. д. изк. Милена
Божикова
НС реши: Одобрява провеждането на седмото издание на
младежката научна конференция Изкуство и контекст
НС реши: Възлага на секторите до 12.04.2021 г. да дадат писмени
предложения за допълнителни критерии за формиране на К-2, ако
имат такива
НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Радостина Нейкова за
издаване от ИИИзк без финансов ангажимент на отчетените ѝ
планови проекти Съвременно детско кино и Естетика, технология и
комуникация на съвременното кино за деца и юноши като
монография
НС реши: Насочва молбата на редовната докторантка Наталия
Грънчарова за смяна на научния ръководител към ИГ Средновековно
и възрожденско изкуство
НС реши: Одобрява конспекта за кандидат докторантски изпит по
възрожденско изкуство
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