
 

 

MINUTES 

From the conclusive meeting of the Academic Jury 

/ are available оn the print original/  Signatures 

/За версията на български език моля преминете на следващата страница/ 

 

Regarding: 

 Habilitation procedure announced in State Gazette, issue 70, Sept. 9, 2016; 

 For Associate Professor academic position; 

 In professional Field 3.3 Political Science; 

 With a single candidate Dr. Emilia Zankina; 

 With an Academic Jury appointed with an ordinance of the AUBG Vice President dated 4 

November 2016. 

 

On February 28, 2017, the Academic Jury conducted its conclusive meeting by technical means to 

accommodate Jury members residing in various locations. 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. Emilia Zankina as Associate Professor 

in Professional Field 3.3 Political Science.  

With open vote each member of the Jury supported the recommendation (seven voting members, seven 

“Yes” votes). 

1. Prof. Dr. Ludmil Georgiev _____________________________________________________  

2. Prof. D. Pol. Sc. Antonii Todorov _______________________________________________  

3. Prof. Dr. Georgi Apostolov ____________________________________________________ 

4. Prof. Dr. Gabriela Belova ______________________________________________________   

5. Assoc. Prof. Dr. Tatiana Tomova ________________________________________________ 

6. Assoc. Prof. Dr. Nikolai Marin __________________________________________________  

7. Assoc. Prof. Dr. Jeffrey Nilsen ___________________________________________________  

 

Minutes written by: Tanya Papazova   



 

 

ПРОТОКОЛ 

от заключително заседание на научно жури 

/Подписи са налични в печатния оригинал/ 

Относно: 

 конкурс, обявен в ДВ бр. 70 от 9-ти септември 2016 г.; 

 за академична длъжност „Доцент“; 

 в професионално направление 3.3 Политически науки; 

 с единствен кандидат д-р Емилия Занкина; 

 с научно жури, назначено със заповед на Вицепрезидент  финанси и администрация на 

АУБ от 4.11.2016 г. 

 

На 28-ми февруари 2017 г. научното жури проведе заключителната си среща  чрез технически 

средства с оглед различните местоположения на членовете му. 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 препоръчва на Факултетния съвет на Американски университет в България, гр. 

Благоевград, избирането на д-р Емилия Занкина за „доцент“ в професионално направление 3.3 

Политически науки. 

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

гласували, седем „за“). 

 

1. Проф. д-р Людмил Георгиев ___________________________________________  

2. Проф. д.п.н. Антоний Тодоров _________________________________________ 

3. Проф. д-р Георги Апостолов ___________________________________________ 

4. Проф. д-р Габриела Белова  ____________________________________________ 

5. Доц. д-р Татяна Томова _______________________________________________  

6. Доц. д-р Николай Марин ______________________________________________ 

7. Доц. д-р Джефри Нилсен ______________________________________________  

 

Протоколирал: Таня Папазова  

 


