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ПЪРВИ РАЗДЕЛ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Член 1. Научноизследователският център по византинистика (НИЦ) е структурно звено 

на Факултета по хуманитарни науки към ШУ “Епископ Константин Преславски”. 

Член 2. Научноизследователският център по византинистика координира научната 

дейност на византинистите от ШУ “Епископ Константин Преславски”, съвместно с 

други национални научни звена и институции. 

Член 3. Научноизследователският център по византинистика има право да участва с 

проекти пред университетски, национални и чужди организации. 

Член 4. Според на Правилника за устройството и дейността на Шуменския университет 

“Епископ Константин Преславски”, Научноизследователският център по 

византинистика е на пряко подчинение на ФС и на Деканското ръководство. 
 

ВТОРИ РАЗДЕЛ 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Член 5. Научноизследователският център по византинистика се ръководи от Научен 

съвет (НС) и Директор. 

Член 6. Висш орган на управление на Научноизследователския център по  

византинистика  е Научният съвет. 

(1) Научният съвет включва: Директор, всички хабилитирани и нехабилитирани 

преподаватели, научни работници и докторанти по византинистика – редовни членове 

на НИЦ по п византинистика. 

(2) Заседанията на колективните органи за управление са открити. 

(3) Заседанията на Научния съвет са законни, ако присъства не по-малко от 2/3 от 

хабилитирания му състав. 

(4) Научният съвет приема решения с обикновено мнозинство и с явно гласуване в 

съответствие с чл.36, ал. 1 от ЗВО. 

(5) Заседанията на Научния съвет се ръководят от Директора или от избран за 

съответното заседание председател. 

Член 7. Научният съвет има следните функции: 

(1) Обсъжда научни трудове. 

(2) Обсъжда предложения за обявяване на конкурси за докторанти към НИЦ. 

(3) Предлага за обсъждане научно-изследователски проекти и проекти за установяване 

на международни и междуведомствени научни връзки. 

(4) Предлага и одобрява издателски проекти на НИЦ. 

(5) Избира Директор на НИЦ. 

(6) Избира почетни членове на НИЦ. 

Член 8. Директор. 

(1) Директорът на НИЦ по византинистика  е хабилитирано лице. Организира и 

ръководи дейността на НИЦ по византинистика и го представлява пред ФС на ШУ 

“Епископ Константин Преславски”. 

(2) Директорът на НИЦ се избира с тайно гласуване от НС на НИЦ по византинистика и 

се одобрява от ФС. 

(3) Изборът за Директор се реализира с обикновено мнозинство на присъстващите на 

заседанието и се утвърждава от ФС. В случай че никой от кандидатите не получи 

необходимото мнозинство, в едномесечен срок се провежда нов избор след издигане на 

нови кандидатури. 



 

ТРЕТИ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА НИЦ 

 

Член 9. Научноизследователската дейност в НИЦ по византинистика има за цел 

решаването на научни и научноприложни задачи в областта на византинистиката и 

медиевистиката. 

Член 10. Научноизследователската дейност е насочена към: 

(1) Създаване на собствени научни продукти. 

(2) Събиране, използване и разпространение на научна информация. 

(3) Проучване и анализ на националните и чуждестранните научни постижения. 

(8) Формиране на специализирана библиотека и научен архив. 

Член 11. Научноизследователската дейност се осъществява: 

(1) Самостоятелно от всеки научен работник; 

(2) Чрез участие в университетски, национални и международни програми за 

медиевистични изследвания; 

(3) От колективи, включително и с участието на учени и специалисти от други звена на 

ШУ, от други висши учебни заведения, научни институти и лица от страната и 

чужбина. 

 

 

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ 

ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНОТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

Член 12. Финансовото осигуряване на НИЦ по византинистика се осъществява 

съобразно Правилника за устройството и дейността на ШУ. 

Член 13. Използването на имуществото на НИЦ е уредено от Правилника за 

устройството и дейността на ШУ. 

 

ПЕТИ РАЗДЕЛ 

АКАДЕМИЧЕСКА ОБЩНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО УСТРОЙСТВО 

 

Член 14. Академическата общност на НИЦ по византинистика се състои от научно-

преподавателски и изследователски кадри, докторанти, избраните лица от други научни 

звена и институции. Членовете са редови и почетни. 

 

 
 

ШЕСТИ РАЗДЕЛ 

КВАЛИФИКАЦИОННА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

Член 18. Квалификационната и преквалификационната дейност на НИЦ по 

византинистика има за цел повишаване професионалната и научната подготовка на 

изследователските и научнопреподавателските кадри, членове на Научния център.  
 

СЕДМИ РАЗДЕЛ 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Член 19. Международното сътрудничество на НИЦ по византинистика има за цел да 

разширява и задълбочава учебните и научните връзки с чуждестранни научни 



институти, учебни заведения и други научни и културни организации, съгласно 

Правилника за устройството и дейността на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 
 

ОСМИ РАЗДЕЛ 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
 

Член 20. Чрез научноизследователските си кадри НИЦ осъществява научно 

ръководство на дипломанти (бакалаври и магистри) по византинистика и медиевистика. 

Член 21. НИЦ Организира и участва в провеждането на медиевистични експедиции. 

 

 

 

Този правилник е приет на заседание на ФС на ФХН (протокол № № ФД-02-

11/20.05.2022 г.). 

 


