АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ септ. 2015 - юни 2016
Протокол / дневен ред

Протокол 3/08.10.2015 г.
1. Приемане на план за заседанията на Академичния
съвет през учебната 2015/2016 година
2. Приемане на стратегия и план за развитие на ИУВарна за периода 2015-2020 г.
3. Отчет за кандидатстудентския прием 2015 г.

Решения

Дейност
-

Админ.

-

...

-

УД

4. Приемане на доклади-самооценка за СДФО

-

УД

5. Актуализация на подсистема „Усъвършенстване и
актуализиране на учебното съдържание”
6. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за
деветмесечието на 2015г. и становище на Контролния
съвет
7. Текущи

-

УД

-

ФМБ

1. прие единодушно план за заседанията на Академичен съвет за
учебната 2015-2016 година
2. прие Стратегия за развитие на ИУ-Варна за периода 2015-2020
г. и план за действие с цели, мерки и дейности.
3. - прие отчета за КСП 2015;
- прие промяна в чл. 8, ал. 1, т. 4 от Правилника за прием в ОКС
„бакалавър” като да остане текст за изискване на необходимите
познания по чужд език за спец. МИО и „Икономика и организация
на туризма”;
- прие промени в:
- Правилника за прием на кандидат студенти в ОКС
„бакалавър” за учебната 2016-2017 г. в чл. 4, чл. 5 ал. 3 и ал. 4, чл.
8 ал.1 и ал. 10, чл. 12 ал. 1, чл. 18 ал. 2, чл. 20 ал. 8 и ал. 10, чл. 29,
чл. 30 ал. 2 и в приложения 1 и 3, добавя се ново прил. 6 и като се
добави в чл. 4 и „изпит или оценка от ДЗИ по икономика”;
- Правилника за прием в ОКС „професионален бакалавър”;
- Правилника за прием в ОКС „магистър” в чл. 1 ал. 3, чл. 2,
чл. 4 чл. 6 ал. 2, чл. 7, чл. 8 ал. 1 и 2, чл. 10, чл. 16, чл. 17, чл.
19, чл. 20 и в Допълнителни разпоредби.
4. прие доклади-самооценка на специалности „Екоикономика” и
„Счетоводство и одит” в дистанционна форма на обучение за
ОКС „бакалавър”
5. прие актуализация на Подсистема „Усъвършенстване и
актуализиране на учебното съдържание”
6. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към
30.09.2015 г. и становището на Контролния съвет
7. Текущи
- прие да бъде

създадена

специалност

„Застраховане
1

и

- Докладна записка ръководител на катедра „Финанси”
относно предложение за определяне на нова
специалност „Застраховане и осигуряване” в ОКС
„бакалавър”, редовна форма на обучение
- Докладна записка от 17.12.2014 г. декан на факултет
„Управление” относно предложение за откриване на
нова специалност в ОКС „магистър” „Приложни
социални и бизнес изследвания”
- Докладна записка от директор ЦМО относно
утвърждаване на състава на Методичен съвет към ЦМО.
- Докладна записка от директор на ЦДО относно
предложение за утвърждаване на състав на Съвет за
дистанционно обучение към ЦДО
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно план
прием на студенти по втора специалност за уч.
2015/2016 г.
- Докладна записка зам.-ректор ФМБ и зам.-ректор УД
относно промяна в чл. 8, ал. 2 от Наредбата за
определяне заетостта на преподавателите и формиране
на работната заплата
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ и зам.-ректор УД
относно промяна в чл. 3 от Наредбата за определяне
заетостта на преподавателите и формиране на работната
заплата като след т. 2 се добави т.3 с нов текст. Точка 3
от чл. 3 става т.4.
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ и зам.-ректор УД
относно промяна в чл. 4, ал. 1 от Наредбата за
определяне заетостта на преподавателите и формиране
на работната заплата като отпадне т. 7 поради липса на
подобна натовареност за останалите преподаватели
- Докладна записка от зам.-ректор УД относно
признаване на придобито висше образование и периоди
на обучение в чуждестранни висши училища на 18
кандидати

-

УД

-

УД

осигуряване” в ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение и
учебен план
- прие да бъде открита нова специалност в ОКС „магистър”
„Приложни социални и бизнес изследвания”, квалификационна
характеристика и учебен план
- прие състав на Методичен съвет към ЦМО

-

УД

-

УД

-

УД

- прие да бъдат приети 23 броя по втора специалност за уч.
2015/2016 г.

-

ФМБ

- прие промяна в чл. 8, ал. 2 от Наредбата за определяне заетостта
на преподавателите и формиране на работната заплата

-

ФМБ

-

-

- прие състав на Съвет за дистанционно обучение към ЦДО

- прие в чл. 3 от Наредбата за определяне заетостта на
преподавателите и формиране на работната заплата след т. 2 да
се добави т.3 с нов текст. Точка 3 от чл. 3 става т.4

ФМБ

- прие да отпадне т. 7 от чл. 4, ал. 1 от Наредбата за определяне
заетостта на преподавателите и формиране на работната заплата.

УД

- признава придобито висше образование и периоди на обучение в
чуждестранни висши училища на 18 кандидати
- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „главен
2

- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване
на конкурс за академична длъжност „главен асистент” –
1 бр. 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 два месеца от
публикуването в ДВ.
Протокол 4/05.11.2015 г.
1. Обсъждане и приемане на проект за университетски
фундаментални
и
университетски
специални
дисциплини за ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и
ОКС „професионален бакалавър”.

2. Актуализиране на Правилата за управление на
програма „Еразъм” и програма „CEEPUS” в ИУ-Варна.
3. Текущи.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
разширяване
на
функциите
на
ЦДО
чрез
преобразуването му в Център за електронно и

-

НИД

-

УД

-

УД
УД

-

УД
УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

МСПД

-

УД

асистент” – 1 бр. 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 два месеца от публикуването в
ДВ.

1. - прие промяна в текста на чл. 7, т. 12б от Подсистема
„Усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание”;
- прие в 4-ти семестър да има два блока с изборни дисциплини;
- НЕ прие „Делова кореспонденция” и „Кариерно развитие” да
се преместят в икономическия блок и на тяхно място в
хуманитарния блок да се включат „Политология” и
„Европеистика”;
- прие да има два блока с изборни дисциплини;
- прие за ПН „Информатика”, ОКС „бакалавър”, спец.
„Информатика” в IVти семестър да има един изборен блок с
дисциплини математика и информатика;
- прие изборни дисциплини за специалност „International
business” и „Business Economics” на английски език за ОКС
„бакалавър”;
- прие изборни дисциплини за специалностите в Колеж по
туризъм;
- прие план за изборни дисциплини за ОКС „магистър”, ДНДО,
ПН Икономика;
- прие изборни дисциплини за спец. Информатика, ОКС
„магистър”, ДНДО.
2. прие единодушно да отпаднат старите Правила за управление
на програма „Еразъм+” и „CEEPUS” и да бъдат приети нови.
3. Текущи
- прие актуализиране на наименованието на Център за
електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) и да се възложи
в срок до 05.12.2015 г. изготвяне на предложение за
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

дистанционно обучение (ЦЕДО);
Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализация на Подсистема „Проверка и оценка на
знанията,
уменията
и
компетентностите
на
студентите”.
Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
формата на обучение за студенти за специалности от
„Стопански факултет” и ФСФ, кандидатстващи в ДФО
и ЗФО през 2015 г.
Докладна записка от директор на Център за обучение
на чужд език относно промени в Правилника за
управление на ЦОЧЕ.
Докладна записка от ръководител на катедра
„Стокознание” относно промяна в името от спец.
„Стокознание” на „Стокознание и митническа
дейност”.
Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
приемане на актуализирана Система за финансово
управление и контрол в ИУ-Варна.
Докладна записка от зам.-ректор УД относно
признаване на придобито висше образование и
периоди на обучение в чуждестранни висши училища
на 2 кандидати
Докладна записка от помощник ректор относно
предложение
за
сключване
на
двустранно
споразумение с Министерство на отбраната за
обучение в курсове по начална военна подготовка.
Докладна записка от декан на факултет Управление
относно обявяване на конкурс за академична длъжност
„доцент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност „Световно стопанство и международни
икономически отношения”
Докладна записка от декан на факултет Управление
относно обявяване на конкурс за академична длъжност

-

УД

-

УД

актуализирани Правила за работа на ЦЕДО.
- прие актуализация на Подсистема „Проверка и оценка на
знанията, уменията и компетентностите на студентите”;
- прие да стартира пилотен проект в електронно базирана РФО с
включване на посочените студенти от „Стопански факултет” и
ФСФ, кандидатстващи в ДФО (СФ) и ЗФО;
- отлага се за следващо заседание

-

УД

- прие наименованието на спец. „Стокознание” да бъде променено
на „Стокознание и митническа дейност”.

-

ФМБ

- прие актуализиране на Система за финансово управление и
контрол в ИУ-Варна.

-

УД

-

Админ.

- прие да бъде признато висше образование ОКС „бакалавър“на
Джаафар Сами Хайдер и отказано признаване на висше
образование ОКС „бакалавър“на Алеся Стефанова ГердеваДончева
- прие да бъде сключено двустранно споразумение с
Министерство на отбраната за обучение в курсове по начална
военна подготовка.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „доцент” –
1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна специалност „Световно
стопанство и международни икономически отношения” със срок
на подаване на документите 2 месеца.

-

НИД

- приеха да бъде обявен конкурс за академична длъжност „главен
асистент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна специалност
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„главен асистент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност
Маркетинг
(управление
на
взаимоотношенията)
Протокол 5/26.11.2015 г.
1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките
след решение на Акредитационния съвет при
институционална акредитация и доклад по прилагане
на вътрешната система за оценяване и поддържане на
качеството на обучението
2. Доклад за резултатите от изследване на нагласите и
първоначалните впечатления на първокурсниците от
ИУ-Варна.
3. Мерки за подобряване на публикационната дейност в
ИУ-Варна
4. Текущи.
- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване
на конкурс за академична длъжност „главен асистент”
– 1 бр. в област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки” ПН 3.8. Икономика, научна
специалност 05.02.01 „Политическа икономия”/Обща
икономическа теория/.
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно обявяване на конкурс за академична длъжност
„доцент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление на индустрията
(Управление на разходите и ценообразуването) със
срок на подаване на документите 2 месеца.
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно актуализация на наименованието на
специалност
„Икономика
на
недвижимата
собственост” в ОКС „магистър” в „Недвижими имоти

Маркетинг (управление на взаимоотношенията) със срок на
подаване на документите 2 месеца.
-

УД

1. прие „Доклад за изпълнението на препоръките от
институционална
акредитация
след
решение
на
Акредитационния съвет на НАОА” и „Доклад по прилагането на
вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството
на обучение и на академичния състав в Икономически
университет-Варна”.
2. Не се гласува

-

НИД

-

НИД

3. прие мерки за подобряване на публикационната дейност в ИУВарна и да бъде направено проучване за включване на
университета в обща база данни за публикации.
4. Текущи
- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „главен
асистент” – 1 бр. в област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки” ПН 3.8. Икономика, научна
специалност
05.02.01
„Политическа
икономия”/Обща
икономическа теория/ със срок 2 месеца от публикуването му.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „доцент” –
1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и
управление на индустрията (Управление на разходите и
ценообразуването) със срок на подаване на документите 2
месеца.

-

УД

- прие актуализация в наименованието на специалност
„Икономика на недвижимата собственост” в ОКС „магистър” в
„Недвижими имоти и инвестиции” от уч. 2016/2017 г.
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и инвестиции” от уч. 2016/2017 г.
- Проф. д-р Пламен Илиев направи предложение за
промяна в състава на членовете на Съвет на
настоятелите на ИУ-Варна
Протокол 6/17.12.2015 г.
1. Обсъждане и приемане на проект за учебна
документация по специалности в ОКС „професионален
бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

-

Админ.

- прие състав на членовете на Съвет на настоятелите на ИУВарна.

-

УД

-

УД

-

УД

-

УД

-

НИД

-

НИД

3. Актуализация на Правилата за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности.
4. Актуализация на Правилник за устройството,
дейността и управлението на НИИ при ИУ-Варна и
избор на органи на управление

-

НИД

-

НИД

-

НИД
НИД

5. Актуализиране на бюджета за 2015 г. и становище на
Контролния съвет.
6. Текущи.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно отмяна

-

ФМБ

-

УД

1. прие учебна документация за ОКС „бакалавър” и ОКС
„магистър” за учебната 2016/2017 г. на Стопански факултет,
фак. Управление, ФСФ и Информатика.
- прие учебна документация за обучение на чуждестранни
студенти в подготвителни курсове на ДЕО
- прие пакет от учебни програми за обучение на студенти по
чужди езици и „делова кореспонденция” на ДЕО.
- прие учебна документация за обучение в ОКС „професионален
бакалавър” на Колеж по туризъм.
2. прие да отпадне чл. 4, ал. 3 и да се преобразуват в чл. 3 и 4 като
за катедрите е до 60% за хабилитирани лица, до 30% за
професори и за факултет до 55% за хабилитирани и до 25% за
професори.
- прие Стандарт за структурата на академичния състава в ИУВарна по смисъла на чл. 63, ал. 4 от ПУРПНСЗАД.
3. прие актуализация на Правилата за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности (ПУРПНСЗАД) с направените предложения.
4. прие актуализация на Правилника за устройството, дейността и
управлението на Научноизследователски институт при ИУ-Варна.
- приеха директор на НИИ да бъде проф. д-р Зоя Младенова.
- приеха заместник директор на НИИ да бъде проф.
д-р
Константин Калинков.
- прие 8 избираеми членове на Научен съвет на НИИ
5. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015
г. и становището на Контролния съвет.
6. Текущи
- прие да бъдат отменени Правилата за устройството, дейността и

2. Обсъждане и приемане на проект за Стандарт на
структурата на академичния състав в Икономически
университет – Варна
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на действащите Правила за устройството, дейността и
управлението на ЦДО и приемане на нови Правила за
устройството, дейността и управлението на ЦЕДО
- Докладна записка от зам.-ректор относно промяна в
наименованието на Център за обучение на чужд език
- Докладна записка от зам.-ректор УД относно
признаване на придобито висше образование и периоди
на обучение в чуждестранни висши училища на 5
кандидата.
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
актуализация на Правилата за издателска дейност
Протокол 7/18.02.2016 г.
1. Отчет за проведения конкурс за докторанти за
учебната 2015/2016 г.

2. Правила за условията, реда, разпределението и
разходването на средства за научна дейност,
финансирана целево от държавния бюджет.

3. Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г.,
приемане на проекто-бюджета за 2016 г. и становище
на Контролния съвет за отчета за изпълнението на
бюджета за 2015 г. и за проекто-бюджета за 2016 г.

-

прием на студенти срещу заплащане

управлението на ЦДО и нови Правила за устройството, дейността
и управлението на ЦЕДО
-

Админ.

-

УД

-

НИД

-

НИД

-

НИД

-

НИД

-

НИД

-

ФМБ

-

ФМБ

-

ФМБ

-

ФМБ
ФМБ
УДА

- прие наименованието на ЦОЧЕ да бъде променено в Център за
международна образователна дейност (ЦМОД).
- прие да бъде признато висше образование на Султан Саиф,
Евгени Тошков Гяуров и Орхан Октай оглъ Хусейнов и
формиран състезателен бал на Милан Драганов Станкович и
Алеся Стефанова Гердева-Дончева.
- приеха актуализация на Правилата за издателска дейност в чл.
26, ал. 1
1.- прие отчета за проведения конкурс за докторанти за уч.
2015/2016 г.
- прие предложението за прием на докторанти за уч. 2015/2016 г.
и възможността някои бройки от задочно обучение да се
прехвърлят в редовно.
2.прие Правила за условията и реда на планиране, разпределение
и разходване на средства за научна дейност, финансирани целево
от държавния бюджет с допълненията в чл. 7 и научни приоритети
на ИУ-Варна.
- прие да бъде разкрита постоянна партида „Текущо финансиране
и подпомагане” в размер на 30% от отпуснатите за 2016 г.
средства за присъща научна дейност.
3. - прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към
31.12.2015 г. и становището на Контролния съвет
- НЕ прие студентите от първи курс да имат по-високи
семестриални такси, а останалите студенти да останат с
непроменени такси.
- НЕ прие семестриалната годишна таксата за ОКС „бакалавър”
социални и стопански науки да бъде 420 лв.
- прие семестриални такси за учебната 2016/2017 г.
- прие проекта за бюджет за 2016 г.
- прие проект за брой на прием студенти срещу заплащане за уч.
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4. Актуализация на учебния план за обучение на
входящите студенти по програми за академичен обмен
за учебната 2016/2017 г.

-

5. Текущи:
- предложение за броя на приеманите студенти –
български граждани за учебната 2016/2017 г. за ОКС
„професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
актуализация на ПУРПНСЗАД в § 1, т. 9 и допълнение
към чл. 5 с нова ал. 4.
- Докладна записка от зам.-ректор УД относно
признаване на придобито висше образование и
периоди на обучение в чуждестранни висши училища
на 3 кандидата

-

УДА

-

НИД

- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно обявяване на конкурс за заемане на
академична длъжност „главен асистент” – 1 бр. в ПН
3.8. Икономика, научна специалност Икономика и
управление (основи на строителния бизнес), със срок
на подаване на документите 2 месеца от обявяването
му в ДВ
- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване
на конкурс за заемане на академична длъжност „главен
асистент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност 05.02.01 Политическа икономия (Обща
икономическа теория), със срок 2 месеца от
обявяването му в ДВ
- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване
на конкурс за заемане на академична длъжност

-

НИД

-

НИД

-

-

МСПД

НИД

НИД

2016/2017 г.
4. прие учебни дисциплини на английски език за обучение на
входящите студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” по
програма „Еразъм+” за учебната 2016/2017 г.
5. Текущи:
- прие предложението за брой за приеманите студенти – български
граждани за учебната 2016/2017 г.
- прие актуализация на ПУРПНСЗАД
приравняване на публикации.

и нов Стандарт за

- прие да бъде: признато висше образование ОКС „бакалавър“ на
Милан Драганов Станкович, отказано признаване на висше
образование ОКС „бакалавър“, специалност „Право“ и да
признае висше образование ОКС „бакалавър“, специалност
„Публична администрация“ на Орхан Октай оглъ Хусейнов,
формиран състезателен бал за участие в КСП за ОКС „магистър“
на Милотина Венелинова Тодорова.
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление (основи на строителния
бизнес), 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 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност
05.02.01
Политическа
икономия
(Обща
икономическа теория), със срок 2 м. от обявяването му в ДВ.
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„доцент”-1бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност, със срок 2 м. от обявяването
му в ДВ.
- Докладна записка от ръководител на катедра Финанси
относно учредяване на национална награда „Проф.
Станчо Чолаков” за принос във финансовата теория и
практика.
- Докладна записка от председател на Синдикат на
работещите в ИУ-Варна относно осигуряване на
финансова подкрепа на Йордан Пасков
Протокол 8/24.03.2016 г.
1. Обобщени резултати от проучване мнението на
студенти в ОКС „бакалавър” от втори, трети и
четвърти курс и мнението на преподаватели относно
качеството на обучение в ИУ-Варна и мнението на
преподавателите за процеса на обучение и СУК в
ИУ-Варна.
2. Анализ на успеваемостта на студентите и мерки за
подобряването й.

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо
тримесечие на 2016 г., становище на Контролния
съвет и приемане на бюджет по факултети.
4. Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
актуализация на Правилата за атестиране на
академичния състав на ИУ-Варна

-

-

Админ.

ФМБ

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна специалност
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност,
със срок 2 месеца от обявяването му в ДВ.
- прие да бъде учредена на национална награда „Проф. Станчо
Чолаков” за принос във финансовата теория и практика.
- прие да бъде отпусната еднократна сума в размер на
равностойността на 5000 щатски долара за подпомагане на
лечението на Йордан Пасков.

-

УДА

1. прие проучванията за мнението на студенти в ОКС
„бакалавър” от втори, трети и четвърти курс и мнението на
преподаватели относно качеството на обучение и процеса на
обучение и СУК в ИУ-Варна.

-

УДА

-

ФМБ

-

ФМБ
ФМБ

-

НИД

2. прие анализ за успеваемостта на студентите след зимна
изпитна сесия, мерки за подобряване и да се възложи на зам.ректор УДА да сформира работна група, която да подготви
предложения за промени в Правилата за оценяване на знанията
и уменията на студентите.
3. - прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към
31.03.2016 г. и становището на Контролния съвет
- прие бюджетите по факултети.
- прие промяна в чл. 2 и чл. 11 на Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на ИУ-Варна.
4. Текущи
- прие актуализация на Правилата за атестиране на академичния
състав на ИУ-Варна в чл. 4, чл. 11 и в Допълнителни и
заключителни разпоредби.
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- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
актуализация на Стандарт за разпределение на
дейностите по обучение на докторантите в ИУ-Варна
- Докладна записка от зам.-ректор УД относно промени в
Правилника за приемане на студенти в ОКС „магистър”
на ИУ-Варна за учебната 2016/2017 г.
- Докладна записка от директор на НИИ относно
актуализация в правилниците на изследователските
центрове (ИЦГПЧУ, ЦИР, ЦСИ, ЦИПНИКТ и ЦФИР)
- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване
на конкурс за заемане на академична длъжност „гл.
асистент” – 1 бр. в ПН 3.6. Право, научна специалност
Административно право и административен процес, със
срок 2 месеца от обявяването му в ДВ.
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „гл. асистент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика,
научна
специалност
Икономика
и
управление
(Икономически анализ на предприятието)” със срок 2
месеца от обявяването му в ДВ.
- председател на Студентски съвет предложи проект на
Статут за определяне на академична награда „Студент на
годината” на ИУ-Варна
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно да бъде
създаден Издателски комплекс на ИУ-Варна.
- Предложение от зам.-ректор УДА относно въвеждане на
факултативно изучаване на чужд език (английски,
немски, френски и руски) в летен семестър за ОКС
„магистър“ с хорариум 0/30 и 3 кредита, считано от уч.
2017/2018 г

-

НИД

- прие актуализация на Стандарт за разпределение на дейностите
по обучение на докторантите в ИУ-Варна в чл. 5 и чл. 6

-

УДА

- прие промени в Правилника за приемане на студенти в ОКС
„магистър” на ИУ-Варна за учебната 2016/2017 г.

-

НИД

-

НИД

- прие актуализация в правилниците на изследователските
центрове ИЦГПЧУ, ЦИР, ЦСИ, ЦИПНИКТ и ЦФИР и промяна
в името на Център „Иновации и развитие”.
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична
длъжност „гл. асистент” – 1 бр. в ПН 3.6. Право, научна
специалност Административно право и административен
процес, със срок 2 месеца от обявяването му в ДВ.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична
длъжност „гл. асистент” – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление (Икономически анализ
на предприятието)” със срок 2 месеца от обявяването му в ДВ.

-

Админ.

- прие Статут за определяне на академична награда „Студент на
годината” на ИУ-Варна

-

Админ.

-

УДА

- прие да бъде създаден Издателски комплекс на ИУ-Варна и зам.ректор НИД да подготви правила за функционирането му.
- прие да бъде въведено факултативно изучаване на чужд език
(английски, немски, френски и руски) в летен семестър за ОКС
„магистър“ с хорариум 0/30 и 3 кредита, считано от уч. 2017/2018
г.
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Протокол 9/21.04.2016 г.
1. Проучване на мнението на студентите в СДФО за
качеството на дистанционното обучение в ИУ-Варна.

-

УД

1. прие трите проучвания за мнението на студентите,
преподавателите и завършилите в ДФО и с тях да бъдат
запознати първичните звена
2. прие графика на учебния процес за уч. 2016/2017 г.

2. Приемане на график за учебния процес за уч.
2016/2017 г.
3. Приемане на Правилник за организацията и дейността
на Издателския комплекс.
4. Отчет за организацията на дейността по привличане,
прием и адаптиране на чуждестранните студенти
5. Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ и зам.-ректор
УДА
относно
освобождаване
от
такса
за
кандидатстване и първа семестриална такса за
новозаписани студенти в ПН Информатика и
компютърни науки;

-

УДА

-

НИД

-

МСПД

-

УДА

- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ и зам.-ректор
УДА относно промяна в натовареността на
академичния и преподавателски състав в ИУ-Варна;
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
утвърждаване на разходи за инвестиции за Корпус 3 на
ИУ-Варна;
- Докладна записка от председател на Студентски съвет
относно предложение за присъждане на Академична
награда „Студент на годината” за 2015 г.;
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
приемане на бюджет на Научноизследователски
институт на ИУ-Варна;
- Докладна записка от председател на Етична комисия
относно попълване на състава на комисията;
- постъпило заявление от доц. д-р Любомир Георгиев от

-

УДА

-

ФМБ

- прие разходи за инвестиции за 2016 г. за Корпус 3 на ИУ-Варна
в размер на 800 000 лв.

-

Админ.

-

ФМБ

- прие академична награда „Студент на годината” 2015 на ИУВарна да се присъди на Антонио Антониев Хаджиколев, ОКС
„бакалавър”.
- прие бюджет на НИИ за 2016 г. в размер на 50 000 лв.

-

Админ.

-

ФМБ

3. прие Правилника за организацията и дейността на Издателския
комплекс.
4. прие отчет за организацията на дейността по привличане,
прием и адаптиране на чуждестранните студенти в ИУ-Варна
5. Текущи
- прие да бъде стимулиран приема за 2016 г. в спец. Информатика
за ОКС ”бакалавър” и ОКС „магистър” като студентите бъдат
освободени от такса за кандидатстване и първа семестриална
такса и задължава зам.-ректор УДА, декан на факултет
Информатика и ръководител на катедра Информатика да
осигурят повече студенти за прием 2016 в специалност
Информатика.
- прие промяна в натовареността на академичния и
преподавателски състав в ИУ-Варна.

- прие от състава на Етичната комисия да отпадне Стоян Георгиев
и да бъде включена Мария Манолова.
- прие да бъде продадено на доц. д-р Любомир Георгиев
ведомствено жилище по акт за частна държавна собственост №
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катера Финанси за закупуване на ведомствено жилище
на университета
Протокол 10/26.05.2016 г.
1. Проучване на очакванията на кандидат-студентите по
отношение на обучението в ОКС "магистър" в ИУВарна
2. Отчет за дейността на сектор „Алумни и кариери“

8939/22.10.2015 г., предоставен за управление на ИУ-Варна, за
сумата от 82 010 лв.

-

УД

-

МСПД

-

НИД

-

УД

Протокол 11/30.06.2016 г.
1. Обсъждане и мерки за подобряване на качеството на
обучение на студентите във факултет „Информатика“.

-

УДА

2. Отчет за дейността на сектор „Управление на проекти”
в ИУ-Варна.

-

МСПД

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо
тримесечие на 2016 г. и становище на Контролния
съвет.

-

ФМБ

3. Обсъждане на доклад-самооценка за първоначална
акредитация на докторска програма „Трудово право и
обществено осигуряване”
4. Текущи - Докладна записка от зам.-ректор УДА
относно признаване на придобито висше образование
и периоди на обучение в чуждестранни висши
училища на 6 кандидата

1. прие проучване на очакванията на кандидат-студентите по
отношение на обучението в ОКС "магистър" в ИУ-Варна, да се
предостави на първичните звена
2. прие отчет за дейността на сектор „Алумни и кариери“ и
възлага разработване на мерки за развитие на партньорската
мрежа с UEBN
3. прие доклад-самооценка за първоначална акредитация на
докторска програма „Трудово право и обществено осигуряване”.
4. прие да бъде признато висше образование на Милена Василева
Цанкова, Лиляна Йорданова Максимова, , Мая Миткова
Маринова, Сергей Викторович Пиддубривный, Лобна Таг
Абдел-Азиз Елшеик и отказано на Алеся Стефанова ГердеваДончева
1. прие доклада за състоянието на обучението във факултет
„Информатика“, мерки за подобряване на качеството му и
възлага на декана на факултет Информатика да разработи
инвестиционна програма за ресурсно осигуряване на процеса на
обучение, съобразно особеностите на дигиталното поколение.
2. прие отчета за дейността на сектор „Управление на проект“,
възлагане на зам.-ректор МСПД да се организират
информационни срещи до края на учебната година със студенти
и докторанти и актуализация на Правилата за устройството,
дейността и управлението на сектор „Управление на проекти”.
3. прие отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016
г. и становището на Контролния съвет.
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4. Отчет за състоянието на материалната база на
университета.
5. Текущи.
- Докладни записки от декани на фак. Управление,
Стопански фак. и ФСФ относно предложения за
удължаване на трудовите договори с една година на
проф. д-р Марин Нешков, проф. д-р Константин
Калинков и проф. дин Ивона Якимова.
- Докл. записка от зам.-ректор УДА относно
предложения за промени в Подсистема „Планиране и
отчитане натовареността на преподавателите”.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложения за промени в Подсистема „Проверка и
оценка на знанията, уменията и компетентностите на
студентите”.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложения
за
промени
в
Подсистема
„Усъвършенстване и актуализиране на учебното
съдържание”.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложения за промени в Правилата за оценяване на
знанията, уменията и компетентностите на студентите
в ИУ-Варна.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложения за промени в Правилата за условията и
реда за индивидуално обучение на студентите в ИУВарна.
- Докладна записка от директор на НИИ относно
предложение за създаване на нов изследователски
център „Център за качество на стоките и
потребителска защита”
- Ректорът направи предложение да бъдат обединени
катедри „Статистика” и „Приложна математика” в

-

ФМБ

4.прие отчет за състоянието на материалната база на ИУ-Варна за
периода м. май 2015 – май 2016 г. и стартиране на пилотен
социален проект „Заедно в образованието”.
5. Текущи
- прие да бъдат удължени за срок от една година трудовите
договори на проф. д-р Марин Найденов Нешков, проф. д-р ик.н.
Ивона Георгиева Якимова и проф. д-р Константин Савов
Калинков.

-

Админ.

-

УДА

- прие промени в Подсистема „Планиране
натовареността на преподавателите”.

-

УДА

- прие промени в Подсистема „Проверка и оценка на знанията,
уменията и компетентностите на студентите”.

-

УДА

- прие промени в Подсистема „Усъвършенстване и актуализиране
на учебното съдържание”.

-

УДА

- прие промени в Правилата за оценяване на знанията, уменията и
компетентностите на студентите в ИУ-Варна.

-

УДА

- прие промени в Правилата за условията и реда за индивидуално
обучение на студентите в ИУ-Варна с праг за успех Добър 4.00.

-

НИД

- прие да бъде създаден нов изследователски център „Център за
качество на стоките и потребителска защита”.

-

Админ.

-прие да бъдат обединени катедри „Статистика” и „Приложна
математика” в една катедра „Статистика и приложна математика”

и

отчитане
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-

-

-

-

-

-

-

-

една катедра „Статистика и приложна математика” от
1 юли 2016 г.
Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложения за промени в чл. 105, 106 и 109 от
Правилника за дейността на ИУ-Варна.
Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
уточняване на професионалните квалификации на
обучаваните студенти в пакета учебна документация
по специалности.
Докладна записка от зам.-ректор НИД относно отчет за
резултатите от проведения конкурс за научни проекти,
финансирани целево от държавния бюджет за научна
дейност за 2016 г.
Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
приемане на Статут за определяне на номинации за
награда „Варна” в сферата на науката и висшето
образование.
Докладна записка от зам.-ректор МСПД относно
приемане на Статут на награда „Проф. Цани
Калянджиев” за високи постижения в областта на
науката
Докладна записка от декан на ФСФ относно
предложение за обявяване на конкурс за академична
длъжност „доцент” – 1 брой в ПН 3.8 „Икономика”,
научна специалност Политическа икономия (Обща
икономическа теория) със срок 2 м. от публикуването
му в ДВ.
Докладна записка от декан на факултет Управление
относно предложение за обявяване на конкурс за
академична длъжност „главен асистент” – 1 брой в ПН
3.7
„Администрация
и
управление”,
научна
специалност Социално управление (Международен
мениджмънт) със срок 2 м. от публикуването му в ДВ.
Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно

от 1 юли 2016 г.
-

УДА

-прие за промени в чл. 105, 106 и 109 от Правилника за дейността
на ИУ-Варна .

-

УДА

-прие професионални квалификации на обучаваните студенти

-

НИД

-

НИД

-прие отчет за резултатите от проведения конкурс за научни
проекти, финансирани целево от държавния бюджет за научна
дейност за 2016 г.
- ректорът предложи Статутът да се обсъди и гласува на следващо
заседание на АС.

-

…

-прие Статут на награда „Проф. Цани Калянджиев” за високи
постижения в областта на науката.

-

НИД

-

НИД

-прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „доцент” –
1 брой в ПН 3.8 „Икономика”, научна специалност Политическа
икономия (Обща икономическа теория) със срок 2 м. от
публикуването му в ДВ.
-прие да бъде обявен конкурс за академична длъжност „главен
асистент” – 1 брой в ПН 3.7 „Администрация и управление”,
научна специалност Социално управление (Международен
мениджмънт) със срок 2 м. от публикуването му в ДВ.
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предложение за промяна в Правилниците за
устройство, дейността и управлението на ЦИПНИКТ,
ЦСИ, ЦИР, ЦФИР, ИЦГПЧИ и ЦЧЕ
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
актуализация в Наредба за определяне на заетостта на
преподавателите и формиране на работната заплата в
чл. 3, т. 1.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за въвеждане на намаление на таксата с
30% за всички записани студенти за уч. 2016/2017 г. в
магистърска програма „International Business and
Management” (съвместен проект с Университет
Нотингам Трент) за първи семестър.

-

ФМБ

-

ФМБ

-

УДА

- прие промяна на термина „натрупания финансов ресурс” с
„постъпилия финансов ресурс” в Правилниците за устройство,
дейността и управлението на ЦИПНИКТ, ЦСИ, ЦИР, ЦФИР,
ИЦГПЧИ и ЦЧЕ.
-прие да бъде направена актуализация в Наредба за определяне на
заетостта на преподавателите и формиране на работната заплата в
чл. 3, т. 1.
-прие намаление на таксата с 30% за всички записани студенти за
уч. 2016/2017 г. в магистърска програма „International Business and
Management” (съвместен проект с Университет Нотингам Трент)
за първи семестър.
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