
 

 

MINUTES 

From the conclusive meeting of the Academic Jury 

/ For the Bulgarian version please scroll down/ 

 

Regarding: 

 Habilitation procedure announced in State Gazette, issue 69, Sept. 8, 2015; 

 For Full Professor academic position; 

 In professional Field 4.5 Mathematics; 

 With a single candidate Dr. Tatiana Gateva-Ivanova; 

 With an Academic Jury appointed with an ordinance of the AUBG President dated 6 November 

2015. 

 

On March 2, 2016, the Academic Jury conducted its conclusive meeting by technical means to 

accommodate Jury members residing in Bulgaria, Germany and USA. The make-up of the Jury is 

indicated at the end of these Minutes. 

Each member of the Jury had the opportunity to access the reviews and opinions of the other Jury 

members and discuss them. All reviews and opinions contain a positive conclusion for election of the 

candidate. 

Each member of the Jury individually confirmed his or her point of view expressed in the review or in 

the opinion. 

The Jury recommends to the AUBG Faculty Council to elect Dr. Tatiana Gateva-Ivanova as Full 

Professor in Professional Field 4.5 Mathematics.  

With open vote each member of the Jury supported the suggestion (seven voting members, seven “Yes” 

votes). 

1. Prof. Dr. Michael Artin  

2. Prof. D. M. Sc. Vesselin Drensky  

3. Prof. D. M. Sc. Emil Horozov  

4. Prof. Dr. Shahn Majid  

5. Assoc. Prof. Dr. Alexander Ganchev  

6. Prof. Dr. Ivan Penkov  

7. Prof. Dr. Azniv Kasparian  

Minutes written by: Tanya Papazova   



 

 

ПРОТОКОЛ 

от заключително заседание на научно жури 

Относно: 

 конкурс, обявен в ДВ бр. 69 от 8 септември 2015 г.; 

 за академична длъжност „Професор“; 

 в професионално направление 4.5 Математика; 

 с единствен кандидат д-р Татяна Гатева-Иванова; 

 с научно жури, назначено със заповед на президента на АУБ от 6.11.2015 г. 

 

На 2 март 2016 г. Научното жури проведе заключителната си среща  чрез технически средства с 

оглед на местоположението на членовете на Научното жури в България, германия и САЩ. 

Съставът на научното жури е указан в края на този протокол. 

На всеки член на журито беше предоставена възможност да се запознае с рецензиите и 

становищата на колегите си и да ги дискутира с тях. Всички рецензии и становища завършват с 

положително заключение за избор на кандидата.  

Всеки член на журито индивидуално потвърди, че поддържа мнението, изказано в рецензията 

или становището. 

Журито взе решение да препоръча на Факултетния съвет на Американски университет в 

България, гр. Благоевград, избирането на д-р Татяна Гатева-Иванова  за „професор“ в 

професионално направление 4.5 Математика. 

С явно гласуване всички членове на журито подкрепиха направеното предложение (седем 

гласували, седем „за“). 

 

1. Проф. д-р Майкъл Артин  

2. Проф. д.м.н.  Веселин Дренски  

3. Проф. д.м.н. Емил Хорозов  

4. Проф. д-р Шан Маджид  

5. Доц. д-р Александър Ганчев  

6. Проф. д-р Иван Пенков  

7. Проф. д-р Азнив Каспарян  

Протоколирал: Таня Папазова  

 


