АКАДЕМИЧНИ СЪВЕТИ септ. 2014 - май 2015
Протокол / дневен ред

Дейност

Решения

Протокол 195/11.09.2014 г.
1. Отчет за дейността на ИУ-Варна за учебната 2013/2014
учебна година

-

Админ.

2. Приемане на план за заседанията на Академичния
съвет през учебната 2014/2015 година

-

Админ.

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за
деветмесечието на 2014 г. и становище на Контролния
съвет.
4. Текущи
- Докладна записка от доц. д-р Евгени Станимиров –
зам.-ректор по УД относно признаване на висше
образование и периоди на обучение в чуждестранни
висши училища на 4 кандидати;

-

ФМБ

-

УД

- Проф. д-р Пламен Илиев предложи актуализиране на
състава на Общото събрание;
- Докладна записка от доц. д-р Евгени Станимиров –
зам.-ректор УД относно предложение за допълнение
на чл. 106а, ал.1 от Правилника на ИУ-Варна;
- Докладна записка от доц. д-р Виолета Димитрова –
зам.-ректор МСВО относно актуализиране на учебните
дисциплини по програми за обмен
Протокол 196/30.10.2014
1. Отчет за прием в ОКС „магистър” за учебната
2014/2015 година

-

Админ.

-

УД

-

МСВО

- приеха актуализиране на учебните дисциплини по програми за
обмен

-

УД

2. Обсъждане на пакет от мерки за подобряване на
взаимодействието с аудиториите на Икономически
университет – Варна с акцент кандидатстудентски
прием в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОКС

-

УД

1. прие отчета за прием в ОКС „магистър” за учебната 2014/2015
година и предложените промени за ускорена форма на обучение
(на модулен принцип)
2. прие доклада с мерки за подобряване на взаимодействието с
аудиториите на Икономически университет – Варна

1. прие отчета за дейността на ИУ-Варна за учебната 2013/2014
година да бъде представен на заседание на Общото събрание на
ИУ-Варна на 18 септември 2014 г.
2. приеха план-заседанията на Академичен съвет от м. септември
2014 г. до м. май 2015 г.
3. приеха отчета за касовото изпълнение на бюджета към
30.09.2014 г. и становището на Контролния съвет
4. Текущи
- прие да бъде признато висше образование на Даниел Иванов
Кунов и Християн Бончов Маноилов, да бъде допуснат под
условие за кандидатстване за „бакалавър” Юлиана Владиславовна
Станкевич и да се формира състезателен бал за участие в КСП за
ОКС „магистър“ на Дамян Красимиров Дамянов;
- прие да отпаднат 13 лица от състава на ОС и да бъдат включени
нови 13 лица;
- прие чл. 106а, ал.1 от Правилника на ИУ-Варна да се допълни с
„ или дистанционна”;
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„професионален бакалавър“
3. Актуализиране на Правилниците за прием на студенти
в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОКС
„професионален бакалавър“

4. Текущи
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
промяна на наименованието на спец. „Икономика на
недвижимата собственост” в ОКС „бакалавър” в
„Недвижими имоти и инвестиции” и да бъде разкрита
дистанционна форма на обучение за спец. „Недвижими
имоти и инвестиции” от учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
предложение за актуализация на наименованието на
специалност „Икономика на строителството” в ОКС
„бакалавър” като се преименува в „Строителен бизнес
и предприемачество” и на специалност „Икономика на

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

3.
- прие да се признават резултатите на участници от национални
олимпиади, които са заели първите три места, като те се
преобразуват в оценки за кандидатстване в ИУ-Варна.
- прие да се отменят Правилата за условията и реда за приемане и
обучение на студенти по чл. 68, ал.3 и чл. 70, ал. 2от ЗВО, приети
на заседание на АС на 27.06.2008 г. (протокол 139) и да се
приемат нови Правила за условията и реда за приемане на
студенти по чл. 68, ал. 3 и 5 от ЗВО, за облекченията на студенти
по чл. 70, ал. 2 от ЗВО и за таксите на някои категории студенти
по чл. 95, ал. 2 от ЗВО;
- приеха Правилника за прием в ОКС „бакалавър” за учебната
2015/2016 г. с допълнение в чл. 19 (9) „Ако липсва оценка от ДЗИ
или тя е по-ниска от изискуемата или липсва сертификат за език,
кандидат-студентите могат да положат тест в ИУ-Варна по
английски език. В случай, че не постигнат изискуемото ниво (само
за МИО и Туризъм), те могат да се запишат под условие като се
задължават в рамките на една година да изучават избран от тях
език (английски, немски, френски или руски).”;
- прие Правилника за прием в ОКС „магистър” за учебната
2015/2016 г.
- приеха Правилника за прием в ОКС „професионален бакалавър”
за учебната 2015/2016 г.
4. Текущи
- прие наименованието на спец. „Икономика на недвижимата
собственост” в ОКС „бакалавър” да бъде променено на
„Недвижими имоти и инвестиции” и да бъде разкрита
дистанционна форма на обучение за спец. „Недвижими имоти и
инвестиции” от учебната 2015/2016 г.
- прие специалност „Икономика на строителството” в ОКС
„бакалавър” да се преименува в „Строителен бизнес и
предприемачество”
и
специалност
„Икономика
на
строителството/Строително предприемачество/” в ОКС
„магистър”
да
се
преименува
в
„Строително
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строителството/Строително предприемачество/” в
„ОКС „магистър” като се преименува в „Строително
предприемачество” за учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от р-л кат. Аграрна икономика относно
предложение
за
разкриване
на
специалност
„Екоикономика” дистанционна форма на обучение в
ОКС „бакалавър” за учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
предложение за прием в специалност „Икономика на
търговията” в ОКС „бакалавър” в дистанционна форма
на обучение за учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от р-л кат. Статистика” относно промяна
на наименованието на специалност „Статистика и
иконометрия” като се преименува на „Статистически
бизнес анализ и прогнозиране”
- Докл. записка от зам.-ректор УД относно актуализация
на
учебен
план
на
специалност
„Бизнес
информационни системи” в ОКС „магистър” като
поради техническа грешка наименованието на
дисциплината „Софтуерни технологии” се замени с
„Софтуерен бизнес”
- Докл. записка от декан на фак. Управление относно
обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” – 1 брой в ПН 3.8
Икономика, научна специалност „Маркетинг” със срок
на подаване на документите 2 месеца от публикуване
на обявата в ДВ
- Докл. записка от декан на фак. Управление относно
разкриване на нова специалност „Проектиране на
туристически и спортни събития” в ОКС „магистър”,
редовно обучение от учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от декан на фак. Управление относно
преминаване на специалност „Туризъм” от задочна в
дистанционна форма на обучение за ОКС „бакалавър”
от учебната 2015/2016 г.

предприемачество” за учебната 2015/2016 г.
-

УД

- прие да бъде разкрита специалност „Екоикономика”
дистанционна форма на обучение в ОКС „бакалавър” за
учебната 2015/2016 г.

-

УД

- прие да бъде обявен прием в специалност „Икономика на
търговията” в ОКС „бакалавър” в дистанционна форма на
обучение за учебната 2015/2016 г.

-

УД

- прие да наименованието на специалност „Статистика и
иконометрия” да се преименува на „Статистически бизнес
анализ и прогнозиране”

-

УД

- прие
наименованието
на
дисциплината
„Софтуерни
технологии” в учебния план на специалност „Бизнес
информационни системи” в ОКС „магистър” да се замени със
„Софтуерен бизнес”

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” – 1 брой в ПН 3.8 Икономика,
научна специалност „Маркетинг” със срок на подаване на
документите 2 месеца от публикуване на обявата в ДВ.

-

УД

- прие да бъде разкрита нова специалност „Проектиране на
туристически и спортни събития” в ОКС „магистър”, редовно
обучение от учебната 2015/2016 г.

-

УД

- прие да отпадне задочната форма на обучение за ОКС
„бакалавър” за специалности „Туризъм”, „Счетоводство и
контрол” и „Финанси” за учебната 2015/2016 г. и тя да бъде
заменена с дистанционна форма на обучение за същите
специалности.
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- Докл. записка от декан на фак. Управление относно
разкриване на нова специалност „Мениджмънт на
човешките ресурси” в ОКС „магистър”, редовно
обучение за учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от декан на фак. Управление относно
разкриване на нови спец. „Комуникации и бизнес
развитие” и „Пазари на технологични иновации” в
ОКС „магистър” и преминаване на магистърска
програма „Корпоративен маркетинг” от задочна в
дистанционна форма на обучение.
- Докл. записка от р-л катедра „Счетоводна отчетност”
относно промяна на наименованието на специалност
„Счетоводство и контрол” в „Счетоводство и финанси”

-

УД

-

УД

-

УД

- Докл. записка от директор на Колеж по туризъм
относно решаване на проблема със сградата на Колежа

-

ФМБ

- Докл. записка от зам.-ректор по ФМБ относно
актуализация на в Наредба за определяне на заетостта
на преподавателите и формиране на работната заплата
- Докл. записка от зам.-ректор УД относно признаване
на висше образование и периоди на обучение в
чуждестранни висши училища на 5 кандидата

-

Админ.

-

УД

- Докл. записка от зам.-ректор УД относно приемане и
обучение на студенти по втора специалност за
учебната 2014/2015 г.
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” в ПН 3.8 Икономика,
научна специалност „Икономика и управление
(индустрия)” по „Операционен мениджмънт” 1 бр. и

-

УД

-

НИД

- прие да бъде разкрита специалност „Мениджмънт на
човешките ресурси” в ОКС „магистър”, редовно обучение за
учебната 2015/2016 г.
- прие да бъдат разкрити спец. „Комуникации и бизнес развитие”
и „Пазари на технологични иновации” в ОКС „магистър” в
следните форми: СНУ (РО на бълг. ез.), СНУ (ДО на бълг. ез.),
СНУ (ДО на англ. ез.), СНУ (ДО на руски ез.) и ДНДО (ДО на
бълг ез.) и спец. „Корпоративен маркетинг” да се предлага
само в дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър”.
- прие да се прекрати дискусията по предложението за
преименуване на специалност „Счетоводство и контрол” на
„Счетоводство и финанси” и гласуването да бъде отложено по
предложената промяна на наименование на специалност
прие да се отхвърлят предложените от МОН имоти,
управлявани от МО и да се изпрати предложение до
Министъра на образованието и науката с искане за
предоставяне на сградата на закритата Професионална
гимназия по машиностроене и транспорт гр. Варна с адрес бул.
„Сливница” № 158 А и заедно с необходимата за нормалното й
функциониране прилежаща земя.
- прие промяна в чл. 8, ал.2 от Наредба за определяне на
заетостта на преподавателите и формиране на работната
заплата
- прие признаване на ВО, периоди на обучение или формиране
на състезателен бал на Калина Андреева Андреева, Георги
Юлиянов Турлаков, Деан Валентинов Атанасов, Роман
Сергеевич Гуртовенко, Юлиана Владиславовна Станкевич
- плана за прием за обучение на студенти по втора специалност
за учебната 2014/2015 г.
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” – 2 броя в ПН 3.8 Икономика,
научна специалност „Икономика и управление (индустрия)” по
„Операционен мениджмънт” 1 бр. и „Бизнес планиране на
предприятието” 1 бр. със срок на подаване на документите 2
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„Бизнес планиране на предприятието” 1 бр. със срок на
подаване на документите 2 месеца от публикуване на
обявата в ДВ
- Докл. записка от декан на ФСФ относно обявяване на
конкурс за академична длъжност „главен асистент” – 6
броя в област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки”, ПН 3.8. Икономика, по
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност” със срок 2 месеца от обявяването
на конкурса в ДВ
- Докл. записка от декан на фак. Информатика относно
обявяване на конкурс за академична длъжност
„професор” – 1 брой в област 3. „Социални, стопански
и правни науки”, ПН 3.8. Икономика, научна
специалност „Статистика и демография”, дисциплина
„Статистика” със срок на подаване на документите 2
месеца от обявяването на конкурса в ДВ
- Докл. записка от зам.-ректор НИД относно
утвърждаване на дата и тема на университетска научна
конференция

месеца от публикуване на обявата в ДВ.
-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „главен
асистент” – 6 броя в област на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки”, ПН 3.8. Икономика, по
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност” със срок 2 месеца от обявяването на конкурса в ДВ

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност
„професор” – 1 брой в ПН 3.8. Икономика, научна специалност
„Статистика и демография”, дисциплина „Статистика” със срок
на подаване на документите 2 месеца от обявяването на
конкурса в ДВ

-

НИД

- Докл. записка от зам.-ректор УД относно Правила за
функциите и задачите на отговорниците по качество
към катедрите при ИУ-Варна
- Предложение от зам.-ректор ФМБ за отмяна на старите
Вътрешни правила за планиране, организация,
възлагане и контрол на обществените поръчки в ИУВарна и приемане на нови
- Зам.-ректор ФМБ - окончателен отчет за касовото
изпълнение на бюджета към 30.09.2014г.
Протокол 197/27.11.2014
1. Състояние на организацията за проследяване
реализацията на студентите завършили ИУ-Варна

-

УД

- прие на 15 май 2015 г. да се проведе международна научна
конференция на тема „Икономиката в променящия се свят:
национални, регионални и глобални измерения”, членове на
организационен комитет и на научен съвет
- прие Правила за функциите и задачите на отговорниците по
качество към катедрите при ИУ-Варна

-

ФМБ

- прие да се отменят старите Вътрешни правила за планиране,
организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в
ИУ-Варна и да се приемат новите Правила

-

ФМБ

- прие окончателен отчет за касовото изпълнение на бюджета
към 30.09.2014г.

-

МСВО

2. Отчет

-

НИД

за

научноизследователската

дейност

за

1. прие информацията за състоянието на организацията за
проследяване реализацията на завършилите университета и
утвърждаване на предложения модел за провеждане на
проучвания относно реализацията на завършилите ИУ-Варна.
2. прие отчета за научно-изследователската дейност за
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2013/2014 г.

3. Текущи
– Докл. записка от зам.-ректор ФМБ относно
предложение за такси за обучение за специалност
„International Business and Management” с преподаване
на английски език за ОКС „магистър” (Nottingham
Business School’s (NBS)
- Докл. записка от зам.-ректор НИД относно актуализация
на Правилата за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в
ИУ-Варна във връзка с обучение в ОНС „доктор” на
чужд език

2013/2014г. и възлага на зам.-ректор НИД ръководството на
работна група, която да разработи до края на м. март 2015 г.
пакет от мерки за стимулиране на публикационната и научноизследователска дейност в ИУ-Варна
3. Текущи
- прие такси за учебната 2014/2015 г. за обучение за специалност
„International Business and Management” с преподаване на
английски език

-

ФМБ

-

НИД

- Докл. записка от зам.-ректор НИД относно предложение
за актуализация на Правилата за издателска дейност във
връзка с издаването на електронни учебници
- Предложение от зам.-ректор МСВО за промени в
Правилата за управление по програма „Еразъм+” и
ЦЕЕПУС

-

НИД

-

МСВО

- Докл. записка от зам.-ректор ФМБ относно възможност
за финансиране по покана за набиране на проектни
предложения BG04-02-03 “Повишаване на енергийната
ефективност и използване на възобновяема енергия в
общински и държавни сгради и локални отоплителни
системи”
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
разкриване на специалност „Бизнес предприемачество и
иновации” с обучение на английски език в ОКС
„бакалавър”, редовно обучение за учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
разкриване на специалност „Бизнес икономика” с

-

ФМБ

-

УД

- прие да бъде разкрита специалност „Бизнес предприемачество и
иновации” с обучение на английски език в ОКС „бакалавър”,
редовно обучение за учебната 2015/2016 г.

-

УД

- прие да бъде разкрита специалност „Бизнес икономика” с
обучение на английски език в ОКС „бакалавър” като

- прие актуализация в чл. 6, ал. 5 (нова); чл. 36, ал. 1, т.12 (нова);
чл. 8, ал 1 и чл. 65, ал. 1, т. 13 от Правилата за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в Икономически университет-Варна и включване на
въпроса за обучение на докторанти на чужд език в пакета от
мерки за стимулиране на публикационната и научноизследователска дейност в ИУ-Варна.
- прие актуализация на Правилата за издателска дейност в чл. 2,
ал. 1; чл. 11, ал. 4 и 5 (нови), чл. 28, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 и 3
- прие промени в Правилата за управление по програма
„Еразъм+” и ЦЕЕПУС в чл. 3 и утвърждаване на селектираните
за мобилност по програма „Еразъм+” преподаватели и
служители за академичната 2014/2015 г.
- прие да се изпрати проектно предложение за цялостна подмяна
на отоплителната система в Блок 2 на ИУ-Варна по покана
BG04-02-03 “Повишаване на енергийната ефективност и
използване на възобновяема енергия в общински и държавни
сгради и локални отоплителни системи”.
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обучение на английски език в ОКС „бакалавър”
- Докл. записка от зам.-ректор УД относно допълнения в
Правилника за прием на студенти в ОКС „бакалавър” в
чл. 19 (9) и чл. 24 (1), т.3
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
промяна в наименованието на специалност „Търговски
бизнес” в „Глобален търговски бизнес” в ОКС
„магистър”

-

УД

-

УД

- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
промяна в наименованието на специалност „Икономика
на търговията” в ОКС „бакалавър” в „Икономика и
търговия”
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” – 1 брой в ПН 3.8.
Икономика, научна специалност Икономика и
управление
(управление
на
иновациите
в
сторителството) със срок на подаване на документите 2
месеца от обявяването му в ДВ
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” – 1 брой в ПН 3.8.
Икономика, научна специалност Икономика и
управление (Конкурентоспособност на търговския
бизнес)
- Докл. записка от декан на Стопански факултет относно
промени в учебната документация на актуализираните
специалности „Строително предприемачество” за ОКС
„магистър”, редовно обучение, „Строителен бизнес и
предприемачество”, редовно обучение и „Недвижими
имоти и инвестиции” редовно и дистанционно обучение
за ОКС „бакалавър”

-

УД

-

НИД

-

НИД

-

УД

ръководството се предоставя на катедра „Икономика и
управление на търговията”.
- прие допълнения в чл. 19 (9) и чл. 24 (1), т.3 от Правилника за
прием на студенти в ОКС „бакалавър”
- прие промяна в наименованието на специалност „Търговски
бизнес” в „Глобален търговски бизнес” в ОКС „магистър”,
редовна и задочна форма, за ОКС „бакалавър”, завършили
„Икономика на търговията”, за завършили ОКС „бакалавър” и
ОКС „магистър” в направление „Стопански науки и управление”
(СНУ), за завършили други направления и други области на
висшето образование (ДНДО).
- прие промяна в наименованието на специалност „Икономика на
търговията” в ОКС „бакалавър” в „Икономика и търговия”
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент” – 1 брой в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление (управление на
иновациите в сторителството) със срок на подаване на
документите 2 месеца от обявяването му в ДВ.
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент” – 1 брой в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление (Конкурентоспособност
на търговския бизнес) със срок на подаване на документите 2
месеца от обявяването му в ДВ
- прие промени в учебната документация на актуализираните
специалности „Строително предприемачество” за ОКС
„магистър”, редовно обучение, „Строителен бизнес и
предприемачество”, редовно обучение и „Недвижими имоти и
инвестиции” редовно и дистанционно обучение за ОКС
„бакалавър”
- прие да бъде променено наименованието на специалност
7

- Докл. записка от р-л катедра „Счетоводна отчетност”
относно предложение наименованието на специалност
„Счетоводство и контрол” да бъде променено на
„Счетоводство и одит” и да бъде създадена нова
специалност „Счетоводство и финанси” в ОКС
„бакалавър”

-

УД

- Докл. записка от зам.-ректор УД относно признаване на
висше образование и периоди на обучение в
чуждестранни висши училища на 4 кандидата
- Докл. записка от зам.-ректор УД относно актуализиране
на учебни планове за учебната 2015/2016 г. за
магистърска програма „Корпоративен маркетинг” в
дистанционна форма на обучение поради отпадане на
задочна форма на обучение и на магистърски програми
„Комуникации и бизнес развитие” и „Пазари и
технологични иновации”
- Докл. записка от декан на факултет Управление относно
актуализиране на учебни планове на магистърска
програма „Реклама и медийни комуникации” (СС, СНУ
и ДНДО), задочно обучение
- Докл. записка от декан на факултет Управление относно
актуализиране на учебни планове на магистърски
програми – редовно обучение „Международен бизнес”,
„Международен бизнес-СНУ” и „International business”
от учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от декан на факултет Управление относно
приемане на учебни планове на специалност
„Проектиране на туристически и спортни събития” в
ОКС „магистър” (РО) и специалност „Туризъм” в ОКС
„бакалавър” (ДО) от учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от декан на факултет Управление относно
приемане на учебни планове и квалификационна
характеристика на специалност „Мениджмънт на

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

„Счетоводство и контрол” в „Счетоводство и одит”
- прие да бъде стартиран нов, пилотен проект за нова специалност
„Счетоводство и финанси” в ОКС „бакалавър” редовна форма на
обучение за учебната 2015/2016 г.
- Всички членове на Академичния съвет гласуваха явно и приеха
(21 гласа „за”, 6 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се”)
учебния план за специалност „Счетоводство и финанси” в ОКС
„бакалавър” редовно обучение
- прие да признае ВО на Дамян Красимиров Дамянов и Джанер
Каптан, период на обучение на Радослава Ивова Костадинова и
да не признае ВО на Деан Валентинов Атанасов
- прие актуализиране на учебните планове за учебната 2015/2016
г. за магист. програма „Корпоративен маркетинг” (СС, СНУ и
ДНДО) в дистанционна форма на обучение и на магист.
програми „Комуникации и бизнес развитие” и „Пазари и
технологични иновации” в следните форми на обучение: СНУ
(РО на бълг. език), СНУ (ДО на бълг. език), СНУ (ДО на англ.
език), СНУ (ДО на руски език) и ДНДО (ДО на български език)
- прие да актуализиране на учебните планове на магистърска
програма „Реклама и медийни комуникации” (СС, СНУ и
ДНДО), задочно обучение
- прие актуализиране на учебни планове на магистърски програми
- редовно обучение „Международен бизнес”, „Международен
бизнес-СНУ” и „International business” от учебната 2015/2016 г.
- прие учебни планове на специалност „Проектиране на
туристически и спортни събития” в ОКС „магистър” (РО) и
специалност „Туризъм” в ОКС „бакалавър” (ДО) от учебната
2015/2016 г.
- прие учебни планове и квалификационна характеристика на
специалност „Мениджмънт на човешките ресурси” в ОКС
„магистър”, редовно обучение от учебната 2015/2016 г.
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човешките ресурси” в ОКС „магистър”, редовно
обучение от учебната 2015/2016 г.
- Докл. записка от декан на факултет Управление
относно приемане на учебни планове на специалности
„Публична администрация”, „Бизнес администрация” и
„Мениджмънт”(СС, СНУ и ДНДО) в ОКС „магистър”,
задочно обучение от учебната 2015/2016 г.
- Предложение от зам.-ректор ФМБ за изплащане на
допълн.възнаграждение на щатния персонал на ИУ
Протокол 198/18.12.2014
1. Доклад за резултатите от изследване на нагласите и
първоначалните впечатления на първокурсниците от
ИУ-Варна
2. Актуализиране на бюджета за 2014 г. и становище на
Контролния съвет
3. Текущи
- докл. записка от зам.-ректор НИД относно създаване на
Изследователски център по глобализация и преки
чуждестранни инвестиции
- докл. записка от зам.-ректор НИД относно предложение
за тематичен план за издаване на учебници и учебни
пособия (вкл. и електронни) за 2015 г.
- докл. записка от институционален координатор по
програма „Еразъм” относно предложение за учебни
дисциплини, с преподаване на английски език, за
обучение на входящи студенти в ОКС „бакалавър” и
ОКС „магистър” по програми за обмен „Еразъм+” и
„ЦЕЕПУС” за учебната 2015/2016 г.
- докл. записка от институционален координатор по
програма „Еразъм” относно предложение за промени в
Правилата за управление на програма „Еразъм+” и
„ЦЕЕПУС”
- докл. записка от зам.-декан на Стопански факултет
относно промяна на наименованието на катедра
„Икономика и управление на индустрията” в
„Индустриален бизнес”

-

УД

- приеха учебни планове на специалности „Публична
администрация”, „Бизнес администрация” и „Мениджмънт”(СС,
СНУ и ДНДО) в ОКС „магистър”, задочно обучение от
учебната 2015/2016 г.
- приеха да бъде изплатено допълнително възнаграждение на
щатния персонал на ИУ-Варна

-

ФМБ

-

УД

-

ФМБ

-

НИД

-

НИД

-

МСВО

-

МСВО

- прие промени в чл. 24 (7), чл. 26 (1, 2, 3, 4, 5) от Правилата за
управление на програма „Еразъм+” и „ЦЕЕПУС”

-

УД

- прие да бъде променено наименованието на катедра
„Икономика и управление на индустрията” в „Индустриален
бизнес”

1. прие проучването за нагласите и първоначалните впечатления
на първокурсниците от ИУ-Варна и то бъде сведено до
знанието на първичните звена
2. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2014г. и становището на Контролния съвет
3. Текущи
- прие да бъде създаден Изследователски център по
глобализация и преки чуждестранни инвестиции
- прие тематичен план за издаване на учебници и учебни
пособия (вкл. и електронни) в издателство „Наука и
икономика” при ИУ-Варна за 2015 г.
- прие учебни дисциплини, с преподаване на английски език, за
обучение на входящи студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС
„магистър” по програми за обмен „Еразъм+” и „ЦЕЕПУС” за
учебната 2015/2016 г.

9

- докл. записка от зам.-декан на Стопански факултет
относно обсъждане на учебен план на специалност
„Business Entrepreneurship & Innovations” (Бизнес
предприемачество и
инвестиции) с обучение на
английски език в ОКС „бакалавър”, редовно обучение за
уч. 2015/2016 г.
- Докл. записка от зам.-ректор УД относно признаване на
висше образование и периоди на обучение в
чуждестранни висши училища на 1 кандидат
Протокол 199/26.02.2015
1. Отчет за резултатите от проведения конкурс за
докторанти.
2. Информация за организацията на дейността по
привличане, прием и адаптиране на чуждестранните
студенти.
3. Анализ на успеваемостта на студентите и мерки за
нейното подобряване.

-

УД

- прие учебен план на специалност „Business Entrepreneurship &
Innovations” с обучение на английски език в ОКС „бакалавър”,
редовно обучение за уч. 2015/2016 г.

-

УД

- прие период на обучение в ОКС„бакалавър“ на Радослав
Светославов Радев с препоръка към декана да се уточни курса
на обучение

-

НИД

-

МСВО

-

УД

4. Отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г.,
приемане на проекто-бюджета за 2015 г. и становище
на Контролния съвет за отчета за изпълнението на

-

ФМБ

-

ФМБ

1. прие отчета за проведения през м. декември конкурс по прием
на докторанти за учебната 2014/2015.
2. прие информацията за привличането, приема и адаптацията на
чуждестранните студенти
3. прие:
- Информацията за изпитното състояние на студентите от
Стопански факултет през зимната редовна изпитна сесия на
учебната 2014/2015 г.
- В началото на новия мандатен период академичното
ръководство да инициира преосмисляне и усъвършенстване на
цялостната учебна документация в съответствие с актуалните
тенденции и промени в системата на висшето образование.
- Препоръчва на академичния състав да се спазват стриктно
изискванията на Правилата за оценяване на знанията и
уменията на студентите по отношение запознаването на
студентите с регламента за оценяване, осъществяването на
текущия контрол и провеждането на изпитите.
- Да се проведе проучване на студентското мнение относно
учебното съдържание и изискванията по отношение на
текущия контрол и провеждането на изпитите по
дисциплините,изучавани в първи и втори курс на обучение от
бакалавърската степен.
4.
- прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2014 г. и становището на Контролния съвет
- прие проекта на бюджет за 2015 г.
- прие таксите за обучение за учебната 2015/2016 г.
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бюджета за 2014 г. и за проекто-бюджета за 2015 г.
5. Текущи.
- проект BG051РО001-7.0.07-036 „Иновативна
партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество
университет-бизнес”
- график на учебния процес за уч. 2015/2016 г. за
студентите от ОКС „бакалавър”, редовно обучение
- Докладна записка от декан на факултет „Управление”
относно прием на учебни планове за спец.
„Проектиране на туристически и спортни събития” в
ОКС „магистър” (СПН, СНУ, ДНДО) за учебната
2015/2016 г.
- Докладна записка от зам.-ректор по УД относно
утвърждаване на учебен план и квалификационна
характеристика на спец. „Статистически бизнес анализ
и прогнозиране” в ОКС „бакалавър”, редовна форма на
обучение за уч. 2015/2016 г.
- Докладна записка от декан на факултет „Управление”
относно предложение за откриване на нова
специалност „Приложни, социални и бизнес
изследвания” в ОКС „магистър”, СНУ и ДНДО за уч.
2015/2016 г. и приемане на учебен план и
квалификационна характеристика.
- Докладна записка от зам.-ректор по УД относно
признаване на висше образование и периоди на
обучение в чуждестранни висши училища на двама
кандидати

-

ФМБ

-

Админ.

- Докладна записка от доц. д-р Веселин Хаджиев – зам.ректор НИД относно предложение за прием на
докторанти за академичната 2015/2016 г.
- проект на Правилник за устройството и дейността на
Изследователски център по глобализация и преки
чуждестранни инвестиции
- Докладна записка от директор на Езиков департамент
относно предложение за промяна в учебните планове

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

НИД

-

НИД

5. Текущи
- прие изградената система за иновативно сътрудничество
университет-бизнес.
-прие график на учебния процес за уч. 2015/2016 г. за студентите
от ОКС „бакалавър”, редовно обучение.
- прие учебни планове за спец. „Проектиране на туристически и
спортни събития” в ОКС „магистър” (СПН, СНУ, ДНДО) за
учебната 2015/2016 г.
- прие учебен план и квалификационна характеристика на спец.
„Статистически бизнес анализ и прогнозиране” в ОКС
„бакалавър”, редовна форма на обучение за уч. 2015/2016 г.
- прие да бъде открита нова специалност „Приложни, социални и
бизнес изследвания” в ОКС „магистър”, СНУ и ДНДО за уч.
2016/2017 и приеха учебен план и квалификационна
характеристика.
- Прие да се формира състезателен бал за участие в КСП
(януарски прием) за ОКС „магистър“ на Анастасия
Владимировна Нанивска и Да се признае висше образование
ОКС „бакалавър”, специалност „Финанси и математика” на
Георги Юлиянов Турлаков.
- прие приема на докторанти за академичната 2015/2016 г.
- прие Правилник за устройството и дейността на
Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни
инвестиции
- не се гласува, остава за решение от новото ръководство
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на студентите в ОКС „бакалавър”
- Докладна записка от декан на факултет „Финансовосчетоводен” относно обявяване на конкурс за
академична длъжност „професор” в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни науки,
ПН 3.6 Право, научна специалност Гражданско и
семейно право (Търговско право), със срок два месеца
от публикуването му в ДВ
- Докладна записка от декан на факултет „Управление”
относно решение за ползване на творчески отпуск на
доц. д-р Веселина Василева Димитрова, катедра МИО

-

НИД

-

Админ.

Протокол 200/26.03.2015
1. Отчет
за
резултатите
от
проучването
на
удовлетвореността на студентите 2-ри, 3-ти и 4-ти курс
по отношение на качеството на обучение и
административно обслужване в ИУ-Варна.

-

УД

2. Информация относно проучване на възможностите за
предлагане на съвместни образователни програми с
университети-партньори и предоставяне на двойни
дипломи.

-

МСВО

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо
тримесечие на 2015 г. и становище на Контролния
съвет.
4. Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор по УД относно
актуализация на Правилника за приемане на студенти
в ОКС „магистър” за учебната 2015/2016 г.
- ръководител на ЦИПНИКТ за организацията и
резултатите от дейността на Електронен център
- Докладна записка от директор на Езиков департамент
относно
признаване
на
езиково
ниво
при
кандидатстване за специалност „МИО”,„Туризъм” и

-

ФМБ

-

УД

-

УД

- приеха да бъде обявен конкурс за академична длъжност
„професор” в област на висшето образование 3. Социални,
стопански и правни науки, ПН 3.6 Право, научна специалност
Гражданско и семейно право (Търговско право), със срок два
месеца от публикуването му в ДВ.
- приеха да бъде разрешен творчески отпуск на доц. д-р Веселина
Василева Димитрова, катедра МИО за периода 27.02.2015 –
02.07.2015 г.
1.
прие информацията за резултатите от проучването на
удовлетвореността на студентите 2-ри, 3-ти и 4-ти курс по
отношение на качеството на обучение и административно
обслужване в ИУ-Варна и с нея да бъдат запознати различните
звена на управление (пом. ректор, катедри, факултети, отдели).
2. прие информацията относно проучване на възможностите за
предлагане на съвместни образователни програми с
университети-партньори и представяне на двойни дипломи и
предложенията за финансиране на реклама на английски и руски
език на програмите и активизиране на партньорските връзки с
чуждестранни университети.
3. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015
г. и становището на Контролния съвет
4. Текущи
- приеха актуализация на Правилника за приемане на студенти в
ОКС „магистър” за учебната 2015/2016 г.
- не се гласува
- приеха завършилите курс по чужд език с продължителност
минимум 100 учебни часа в Център за чужди езици към ИУВарна и успешно положили изпит за езиково ниво В1 или В2,
да кандидатстват за специалност „МИО”,„Туризъм” и
специалностите, преподавани на английски език, съгласно
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специалностите, преподавани на английски език
- Докладна записка от декан на факултет „Управление”
относно обявяване на конкурс за академична длъжност
„професор” 1 брой

-

НИД

- Докладна записка от декан на Финансово-счетоводен
факултет относно обявяване на конкурс за академична
длъжност „главен асистент” 3 броя

-

НИД

- Докладна записка от ръководител на сектор
„Управление на проекти” относно сключване на
договор по Мярка 2 „Документиране на културната
история” на Програма БГ08 „Културно наследство и
съвременно изкуство”
Протокол 201/30.04.2015
1. Приемане на отчет за изпълнение на Мандатната
програма за периода 2011-2015 г.

-

Админ.

-

Админ.

-

УД

-

НИДД

2. Текущи
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно обсъждане и приемане на учебен план и
квалификационна характеристика за спец. „Икономика
и търговия” за ОКС „бакалавър”, дистанционна форма
на обучение
- Докладна записка от декан на факултет „Управление”
относно обявяване на конкурс за заемане на
академична длъжност „главен асистент” – 1 бр. в ПН
3.7. „Администрация и управление”, научна
специалност „Социално управление” (Диагностика и
развитие на фирмата) със срок на подаване на

обявените критерии за прием в университета
- приеха да бъде обявен конкурс за академична длъжност
„професор” 1 брой в област на висшето образование в ПН 3.9.
Туризъм, научна специалност Икономика и управление
(Туризъм), със срок на подаване на документи два месеца от
публикуването му в ДВ.
- приеха да бъде обявен конкурс за академична длъжност
„главен асистент” 3 броя в област на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки”, ПН 3.8. Икономика,
научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност”, със срок на подаване на документи
два месеца от публикуването му в ДВ
- приеха предназначението на помещенията, които са обект на
финансиране по проектно предложение „Дигитализация и
опазване на документалната история на ИУ-Варна като част от
културно-историческото наследство на академичната общност
в България”, да не бъде променяно за период не по-малък от 10
години след приключване на проекта
1. - прие да бъдат прекратени изказванията по доклада за
изпълнение на Мандатната програма за периода 2011-2015 г.
- прие доклада за изпълнение на Мандатната програма за
периода 2011-2015 г.
2. Текущи
- прие учебен план и квалификационна характеристика за спец.
„Икономика и търговия” за ОКС „бакалавър”, дистанционна
форма на обучение
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент” – 1 бр. в ПН 3.7. „Администрация и
управление”, научна специалност „Социално управление”
(Диагностика и развитие на фирмата) със срок на подаване на
документите 2 месеца
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

документите 2 месеца
Докладна записка от декан на факултет „Управление”
относно обявяване на конкурс за заемане на
академична длъжност „главен асистент – 1 бр. в ПН
3.9. „Туризъм”, научна специалност „Икономика и
управление” (Туризъм) със срок на подаване на
документите 2 месеца
Докладна записка от декан на факултет „Управление”
относно обявяване на конкурс за заемане на
академична длъжност „главен асистент – 1 брой в ПН
3.9. „Икономика”, научна специалност „Маркетинг”
(Бранд мениджмънт) със срок на подаване на
документите 2 месеца
Докладна записка от председателя на Студентски
съвет относно предложение за присъждане на
академична награда „Студент на годината 2014”
Докладна записка от зам.-ректор УД относно
актуализация на чл. 7 (1) от Правилника за приемане
на студенти в ОКС „бакалавър” за уч. 2015/2016 г.
Докладна записка от зам.-ректор УД относно
предложение да се признае висше образование ОКС
„бакалавър“ на Анастасия Владимировна Нанивска
Докладна записка от зам.-ректор УД относно
актуализация на Правилата на ИУ-Варна за признаване
на придобито висше образование и завършени периоди
на обучение в чуждестранни висши училища в чл. 9,
9б, 20 и 21.
Докладна записка от зам.-ръководител на катедра
„Счетоводна отчетност” относно предложение за
присъждане на званието „Почетен професор” на ИУВарна на проф. дин Калю Донев
Докладна записка от институционален координатор по
програма „Еразъм относно промени в чл. 4 от
Правилата за управление на програма „Еразъм+” и
ЦЕЕПУС
Докладна записка от председателя на Студентски

-

НИДД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент – 1 бр. в ПН 3.9. „Туризъм”, научна
специалност „Икономика и управление” (Туризъм) със срок на
подаване на документите 2 месеца

-

НИДД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент – 1 брой в ПН 3.9. „Икономика”, научна
специалност „Маркетинг” (Бранд мениджмънт) със срок на
подаване на документите 2 месеца.

-

Админ.

-

УД

- прие да бъде присъдена академична награда „Студент на
годината 2014” на Антонио Антониев Хаджиколев, студент 3
курс, спец. „Бизнес информационни системи”
- прие актуализация на чл. 7 (1) от Правилника за приемане на
студенти в ОКС „бакалавър” за уч. 2015/2016 г.

-

УД

- прие да се признае висше образование ОКС „бакалавър“ на
Анастасия Владимировна Нанивска

-

УД

- прие актуализация на Правилата на ИУ-Варна за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища в чл. 9, 9б, 20 и 21

-

Админ.

- прие да бъде присъдено званието „Почетен професор” на ИУВарна на проф. дин Калю Донев

-

МСВО

- прие промени в чл. 4 от Правилата за управление на програма
„Еразъм+” и ЦЕЕПУС

-

Админ.

- прие предложените промени в състава на Общото събрание на
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-

-

-

-

-

1.
2.

съвет и предложение от ректора относно промяна в
състава на Общото събрание на ИУ-Варна
Докладна записка от директор на департамент
„Езиково обучение” относно обявяване на конкурс за
редовен преподавател по 05.04.18 Славянски езици,
руски език, област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, ПН 2.1. Филология със срок 2
месеца от обнародването му в ДВ
Докладна записка от ръководител на отдел ИТО
относно предложение за допълнение във Вътрешни
правила за защита за личните данни в ИУ-Варна като в
чл. 3 да се добави „15. Регистър „Дистанционно
обучение”, в Глава Трета Регистри „Регистър
„Дистанционно обучение” и в чл. 25 „Регистър
„Дистанционно обучение”
Окончателен отчет за касовото изпълнение на бюджета
към 31.03.2015 г.
Докладна записка от зам.-ректор НИД - актуализиране
на Правилата за планиране, организиране, отчитане и
контрол на конкурсите за научни проекти,
финансирани целево от държавния бюджет
Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
предложения за промени в чл. 15 от „Правилата за
планиране, организация, възлагане и контрол на
обществените поръчки в ИУ-Варна”
Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
предложение за промяна в чл. 48, ал. 5 от „Правила за
дейността за Център за продължаващо обучение”
Протокол 1/28.05.2015
Доклад за законосъобразността на проведените избори
за органи за управление на ИУ-Варна
Избор на зам. - ректори

ИУ-Варна
-

Админ.

- прие да бъде обявен конкурс за редовен преподавател по
05.04.18 Славянски езици, руски език, област на висшето
образование 2. Хуманитарни науки, ПН 2.1. Филология със срок
2 месеца от публикуването му в ДВ

-

Админ.

- прие допълнение „Регистър „Дистанционно обучение” в чл.3,
Глава трета и чл. 25 от Вътрешните правила за защита за
личните данни в ИУ-Варна

-

МСВО

-

НИД

-

ФМБ

- прие окончателния отчет за касовото изпълнение на бюджета
към 31.03.2015 г. и становището на Контролния съвет
- прие промени в чл. 1, ал.6, т.4, в чл. 3, ал.3, т. 3 буква „б” и т. 4,
буква „в”, в чл. 8а и да се добави нов чл. 25 от Правилата за
планиране, организиране, отчитане и контрол на конкурсите за
научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет
- прие промяна в чл. 15 от „Правилата за планиране, организация,
възлагане и контрол на обществените поръчки в ИУ-Варна”

-

ФМБ

- прие промяна в чл. 48, ал. 5 от „Правила за дейността за Център
за продължаващо обучение”.

-

Админ.

1. Не се гласува

-

Админ.

-

Админ.
Админ.

2 - прие състав на комисията по избор: проф. д-р Данчо Данчевпредседател, доц. д-р Андрияна Андреева и Весела Михайлова
- прие да бъдат четири позиции за зам.-ректори на ИУ-Варна
- приеха зам.-ректор по учебна дейност и акредитация да бъде
проф. д-р Евгени Петров Станимиров, зам.-ректор по финанси
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3. Текущи
- предложения от висшите училища за членове на
постоянни комисии по области на висшето
образование към НАОА
- предложение за ръководител на работна група за
създаване на Изследователски център

-

Админ.

-

Адмн.

- Докладна записка от проф. д-р Евгени Станимиров –
председател на комисия по признаване относно
предложение за признаване на висше образование
Протокол 2/02.07.2015
1. Приемане на Правилник за устройството, дейността и
управлението на Научно-изследователски институт
при Икономически университет-Варна

-

УД

-

НИД

2. Приемане на доклади-самооценка за специалностите:
„Финанси”, „Икономика и търговия”, „Индустриален
бизнес
и
предприемачество”,
„Туризъм”
и
„Недвижими имоти и инвестиции” в ДФО,
разработени по критериалната система на НАОА
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо
шестмесечие на 2015г. и становище на Контролния
съвет
4. и 5.
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно

-

УД

-

ФМБ

и материална база проф. д-р Стоян Андреев Стоянов, зам.ректор по научно-изследователска дейност проф. д-р Веселин
Иванов
Хаджиев
и
зам.-ректор
по
международно
сътрудничество и проектна дейност доц. д-р Петя Йонкова
Данкова
3.Текущи
- прие за председател на ПКСНУ да бъде предложен проф. д-р
ик. н. Нено Павлов Ненов – УНСС София и за член на ПКСНУ
проф. д-р Зоя Костова Младенова – ИУ-Варна
- прие проф. д-р Зоя Младенова да бъде ръководител на работна
група, която да подготви създаването на Изследователски
институт както и да предложи членове на работната група
- приеха да бъде признато висше образование ОКС „бакалавър” на
Натали Божидарова Владимирова
1. прие
единодушно
наименованието
на
института
„Научноизследователски
институт
при
Икономически
университет-Варна”.
- прие единодушно:
• Правилник за устройството, дейността и управлението на
Научноизследователски
институт
при
Икономически
университет-Варна;
• да се изпрати чрез МОН до Министерски съвет предложение
за създаване на НИИ при ИУ-Варна.
2. прие доклади-самооценка за специалности „Финанси”,
„Икономика и търговия”, „Индустриален бизнес и
предприемачество”, „Туризъм” и „Недвижими имоти и
инвестиции” за ДФО.
3. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към
30.06.2015 г. и становището на Контролния съвет.
4. и 5.
- прие състав на Комисия по социално-битови въпроси
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предложение за състав на Комисия по социално-битови
въпроси
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за състав на Постоянна комисия по учебна
дейност
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за състав на Постоянна комисия по
следакредитационно наблюдение и контрол
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
предложение за състав на Постоянна комисия по
научно-изследователска дейност
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
предложение за състав на Централна конкурсна комисия
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
предложение за състав на Издателски съвет
- Докладна записка зам.-ректор НИД относно
предложение за състав на редакционна колегия на сп.
„Известия” на ИУ-Варна
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
предложение за състав на редакционна колегия на
„Годишник на Икономически университет-Варна”
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
предложение за състав на редакционна колегия на
монографична библиотека „Цани Калянджиев”.
- Докладна записка от зам.-ректор МСПД относно
предложение за състав на Постоянна комисия по
международно сътрудничество и проектна дейност.
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
предложение за приемане на „Правила за отпускане на
стипендии в Икономически университет-Варна”
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
предложение за актуализация на „Правила за условията
и реда за настаняване под наем във ведомствени
жилища”
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
допълнение в Раздел XII „Имущество и финанси” от

-

Админ.
- прие състав на Постоянна комисия по учебна дейност

-

Админ.

-

Админ.

- прие състав на Постоянна комисия по следакредитационно
наблюдение и контрол.

-

Админ.

- прие състав на Постоянна комисия по научно-изследователска
дейност
- прие състав на Централна конкурсна комисия за научни
проекти, финансирани целево от държавния бюджет
- прие състав на Издателски съвет

-

Адимн.

-

Админ.

-

Админ.

-

Админ.

-

Админ.

- прие състав на редакционна колегия на „Годишник на
Икономически университет-Варна”
- прие състав на редакционна колегия на монографична
библиотека „Цани Калянджиев”

-

Админ.

- прие състав на Постоянна комисия
сътрудничество и проектна дейност

-

Админ.

- прие „Правила за отпускане на стипендии в Икономически
университет-Варна”

-

ФМБ

- прие актуализация на „Правила за условията и реда за
настаняване под наем във ведомствени жилища”

-

ФМБ

- прие допълнение в Раздел XII „Имущество и финанси” от
Правилника за дейността на ИУ-Варна като се създава нов член

- прие състав на редакционна колегия на сп. „Известия” на ИУВарна

по

международно
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Правилника за дейността на ИУ-Варна
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
приемане на Наредба за съставянето, изпълнението и
отчитането на бюджета на ИУ-Варна
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
актуализация на СФУК
- Докладна записка от декан на факултет „Информатика”
относно обявяване на конкурс за заемане на акад.
длъжност „гл. асистент”-1 бр. в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни науки,
ПН 3.8 Икономика, научна специалност „Приложение
на
изчислителната
техника
в
икономиката”
(Информатика)
- Докладна записка от зам.-ректор УД относно приемане
на учебна документация и график за подаване на
документи, класиране и записване на студенти по
програма „International Business and Management”
- Докладна записка от зам.-ректор УД относно
предложение за въвеждане на редукция на таксата за
обучение на студенти в магистърска програма
„International Business and Management”
- Докладна записка от зам.-ректор УД относно
признаване на придобито висше образование и периоди
на обучение в чуждестранни висши училища на трима
кандидати
- Докладни записки от декан на ФСФ и декан на факултет
„Управление” относно удължаване за срок от една
година на трудовите договори

-

ФМБ

-

ФМБ

-

НИД

-

УД

-

УД

-

УД

-

Админ.

136 (а)
- прие Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на
бюджета на Икономически университет-Варна
- прие допълване на съдържанието на образците за предварителен
контрол за законосъобразност и мнение от финансовия
контрольор както и изготвяне на риск-регистър
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент” – 1 брой в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки, ПН 3.8 Икономика,
научна специалност „Приложение на изчислителната техника в
икономиката” (Информатика), срок 2 месеца.
- прие квалификационна характеристика, учебен план, график на
уч. процес и график за подаване на документи, класиране и
записване на студенти по програма „International Business and
Management” (съвместен проект с Университет Нотингам
Трент).
- прие редукция на таксата за обучение на студенти в магистърска
програма „International Business and Management” (съвместен
проект с Университет Нотингам Трент) за първи семестър с
30%, в случай, че студентът се запише в предварително
фиксирания и оповестен срок (3-31 август 2015 г.)
- прие признаване на придобито висше образование и периоди на
обучение в чуждестранни висши училища на Десислава
Стефанова Иванова, Октай Йълмаз и Арам Дилан
- прие да бъдат удължени за срок от една година трудовите
договори на проф. д-р Владимир Петров Владимиров (за 4та г.),
проф. д-р ик.н. Йордан Петров Коев и проф. д-р Марин
Найденов Нешков
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