АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ септ. 2017 - юни 2018
Протокол / дневен ред
Протокол 22/28.09.2017 г.
1. Приемане на план за заседанията на Академичния
съвет през учебната 2017/2018 година.
2. Отчет за изпълнение на Мандатната програма на ИУВарна за учебната 2016/2017 учебна година.
3. Визия за развитие на Икономически университет- Варна за периода 2017 – 2035 г.
4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за
деветмесечието на 2017 г. и становище на Контролния
съвет.
5. Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на Подсистема „Прием“ и Правила за
работата на комисиите по организация и провеждане на
кандидатстудентските конкурсни изпити;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на чл. 7 и 8 от Правила за организиране и
провеждане на национални и международни студентски
и ученически олимпиади, конкурси и състезания в ИУВарна;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на текстове от Правилник за учебната
дейност на ИУ-Варна;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за преименуване на категорията
„Стопански науки и управление“ (СНУ) на „Стопански,
правни науки и управление“ (СПНУ) за обучение в ОКС
„магистър“;

Решения

Дейност
-

Админ.

-

1. прие план за заседанията на учебната 2017/2018 г.
2. прие отчет за изпълнение на Мандатната програма на ИУ-Варна
за учебната 2016/2017 година
3. прие Визия за развитие на Икономически университет-Варна за
периода 2017 – 2035 г.
4. прие отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017
г. и становище на Контролния съвет.

-

ФМБ

-

УДА

-

УДА

- прие актуализиране на чл. 7 и 8 от Правила за организиране и
провеждане на национални и международни студентски и
ученически олимпиади, конкурси и състезания в ИУ-Варна;

-

УДА

- прие актуализиране на текстове от Правилник за учебната дейност

5. Текущи
- прие актуализация на Подсистема „Прием“ и Правила за
работата на комисиите по организация и провеждане на КСП;

на ИУ-Варна;
-

УДА

- прие преименуване на категорията „Стопански науки и
управление“ (СНУ) на „Стопански, правни науки и управление“
(СПНУ) за обучение в ОКС „магистър“;
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- Докладна записка от декан на факултет Управление
относно предложение за разкриване на нова специалност
за ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение
„Дигитални медии и ПР“ и приемане на учебната
документация
- Докладна записка декан на факултет Управление
относно
актуализиране
на
учебен
план,
квалификационна характеристика и учебни програми за
специалност
„Корпоративен
маркетинг“.
ОКС
„магистър“;
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно предложение за промяна в наименованието на
специалност „Екоикономика“ в ОКС „бакалавър“ в
„Екологичен бизнес и регионална сигурност“ от уч.
2018/2019 г.;
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно предложение за промяна в наименованието на
специалност „Строителен бизнес и предприемачество“ в
ОКС „бакалавър“ в „Предприемачество и инвестиционен
мениджмънт“ от уч. 2018/2019 г.;
- Докладна записка от зам.-ректор МСПД относно
предложения за приемане на Правила за организацията
на учебния процес в подготвителните курсове на ИУВарна;

-

УДА

- прие да бъде разкрита нова специалност за ОКС „бакалавър“ в
редовна форма на обучение „Дигитални медии и ПР“ и учебната
документация;

-

УДА

- прие актуализиране на учебен план, квалификационна
характеристика и учебни програми за специалност
„Корпоративен маркетинг“. ОКС „магистър“;

-

УДА

- прие промяна в наименованието на специалност „Екоикономика“
в ОКС „бакалавър“ в „Екологичен бизнес и регионална сигурност“
от уч. 2018/2019 г. и учебната документация;

-

УДА

- прие промяна в наименованието на специалност „Строителен
бизнес и предприемачество“ в ОКС „бакалавър“ в
„Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“ от уч.
2018/2019 г.;

-

МСПД

- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за признаване на висше образование и
периоди на обучение в чуждестранни висши училища на
12 кандидата;
- Докладна записка декан на факултет Управление
относно обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент“ – 1 бр. в ПН 3.8.
Икономика,
научна
специалност
Маркетинг

-

УДА

- прие да се отменят досега действащите Правила за структурата и
организацията на учебния процес на чуждестранните студенти в
подготвителните курсове на ИУ-Варна и нови Правила за
организацията на учебния процес в подготвителните курсове на
ИУ-Варна;
- прие да бъде признато ВО и периоди на обучение на 12 кандидата;

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ – 1 бр. в ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Маркетинг (Управление на взаимоотношенията с
клиенти) със срок на подаване 2 месеца;
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-

-

-

-

(Управление на взаимоотношенията с клиенти) със срок
на подаване 2 месеца;
Предложение от ректора и председателя на СС за
актуализиране на състава на Общото събрание на ИУВарна;
Докладни записки от председателя на Етичната комисия
и председателя на СС относно актуализиране на състава
на Етичната комисия на ИУ-Варна;
Докладна записка от директор на ЦМО относно
актуализиране на състава на Методичен съвет към
ЦМО;
Докладна записка от декан на ФСФ относно отпускане
на финансова помощ на доц. д-р Никола Бакалов.

Протокол 23/26.10.2017 г.
1.Утвърждаване на (1) Доклад за изпълнението на
препоръките след решение на ПКСНУ за програмна
акредитация на професионално направление 3.9
Туризъм в ИУ – Варна, (2) Доклад за изпълнението на
препоръките след решение на ПКСНУ при
акредитация на специалност: „Туризъм", ПН 3.9
"Туризъм", ДФО в ИУ – Варна и (3) Докладсамооценка за акредитация на спец. „Счетоводство и
контрол“ в дистанционна форма на обучение за ОКС
„магистър“.
2.Отчет за кандидатстудентски прием в ОКС
„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС
„магистър“ и ОНС „доктор“ 2017 г.
3. Актуализиране на Правилниците за прием на студенти
в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОКС
„професионален бакалавър“.

-

Админ.

- прие промени в състава на Общото събрание на ИУ-Варна;

-

Админ.

- прие актуализиране на състава на Етичната комисия на ИУВарна;

-

Админ.

- прие актуализиране на състава на Методичен съвет към ЦМО.

-

Админ.

- прие да бъде отпусната финансова помощ за доц. д-р Никола
Бакалов в размер на равностойността на 5000 щ.д.

-

УДА

1.прие (1)Доклад за изпълнението на препоръките след решение на
ПКСНУ за програмна акредитация на професионално
направление 3.9 Туризъм в ИУ – Варна, (2)Доклад за
изпълнението на препоръките след решение на ПКСНУ при
акредитация на специалност: „Туризъм", ПН 3.9 "Туризъм",
ДФО в ИУ – Варна и (3) Доклад-самооценка за акредитация на
спец. „Счетоводство и контрол“ в дистанционна форма на
обучение за ОКС „магистър“;

-

УДА

2. - прие отчет на КСП 2017.
- прие отчет за прием на докторанти за уч. 2016/2017 г.

-

УДА

3. прие актуализация на Правилниците за приемане на студенти в
ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОКС „професионален
бакалавър“ за уч. 2018/2019 г.
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4.Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на чл. 6 от Правила за условията и реда
на приемане на студенти по чл. 68, ал. 3 и 5 от ЗВО.
- Докладна записка от декан на ФСФ относно
предложение за частична промяна в учебната
документация на специалности „Банков мениджмънт“
(редовно и задочно обучение), „Корпоративни финанси“
(редовно обучение) и „Финанси и новации“
(дистанционно обучение) в ОКС „магистър“, валидна от
уч. 2018/2019 г.;
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно предложение за промяна в учебния план на
специалност „Логистичен мениджмънт“ в ОКС
„магистър“ от уч. 2018/2019 г.;
- Докладни записки от декан на факултет Информатика
относно предложение за промяна в наименованието на
специалност „Информатика“ в ОКС „бакалавър“ в
„Информатика и компютърни науки“ от уч. 2018/2019 г.;
- Докладна записка от декан на факултет Управление
относно предложение за разкриване на нова специалност
„Конкурентно и бизнес разузнаване“ в ОКС „магистър“,
редовно обучение, СНУ и ДНДО от уч. 2018/2019 г.;
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
назначаване на главен редактор на редколегия на
„Годишник на ИУ-Варна“.

-

УДА

-

УДА

-

УДА

- прие частична промяна в учебната документация на
специалности „Банков мениджмънт“ (редовно и задочно
обучение), „Корпоративни финанси“ (редовно обучение) и
„Финанси и новации“ (дистанционно обучение) в ОКС
„магистър“, валидна от уч. 2018/2019 г.;

-

УДА

- прие промяна в учебния план на специалност „Логистичен
мениджмънт“ в ОКС „магистър“ от уч. 2018/2019 г.;

-

УДА

- прие промяна в наименованието на специалност „Информатика“

-

УДА

-

НИД

- прие промяна в Правилата за организиране и провеждане на
национални и международни студентски и ученически
олимпиади, конкурси и състезания в ИУ-Варна.
4. Текущи
- прие актуализиране на чл. 6 от Правила за условията и реда на
приемане на студенти по чл. 68, ал. 3 и 5 от ЗВО;

в ОКС „бакалавър“ в „Информатика и компютърни науки“ от уч.
2018/2019 г. и разкриване на нови специалности „Мобилни и уеб
технологии“ в ПН 4,6 Информатика и компютърни науки в ОКС
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ и „Информационен мениджмънт в
бизнеса“ в ПН 3.8 Икономика в ОКС „магистър“.
- прие да бъде разкрита нова специалност „Конкурентно и бизнес
разузнаване“ в ОКС „магистър“, редовно обучение, СНУ и ДНДО
от уч. 2018/2019 г. и съответната учебна документация;
- прие за главен редактор на редколегия на „Годишник на ИУВарна“ да бъде назначена проф. д-р ик. н. Ивона Якимова.
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Протокол 24/23.11.2017 г.
1. Проучване
на
тема: „Първокурсниците
–
първоначални впечатления от ИУ- Варна и оценка на
КСП“.
2. Доклади за резултатите от изследване на: (1)
Удовлетвореност на студентите от ДФО в ИУ-Варна,
(2) Мнение на преподавателите по отношение на
организацията на ДФО и (3) Реализация на студентите,
обучавани в ДФО.
3. Приемане на график за учебния процес за 2018/2019 г.
4.
Приемане
доклад-самооценка
за
програмна
акредитация на докторска програма
„Световно стопанство и МИО“
5. Приемане на Правила за работата на Научния съвет на
Научноизследователски институт ИУ-Варна
6. Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
обсъждане на Доклад за изпълнение на препоръките от
предходна програмна акредитация на ПН 4.6.
„Информатика и компютърни науки“ в ИУ-Варна и
Доклад за изпълнение на препоръките за ОКС
„магистър“, специалност „Приложна информатика“,
ДФО;
- Докладна записка от директор на Колеж по туризъм
относно предложение за промяна в учебния план на
специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ за
ОКС „професионален бакалавър“, валидна от уч.
2017/2018 г.
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно предложение за промяна в учебния план и

-

УДА
НИД

-

НИД

-

УДА

-

УДА

-

УДА

-

не се гласува

-

не се гласува

3. прие график за учебния процес за 2018/2019 г.;
4. прие доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска
програма „Световно стопанство и МИО“ и Доклад за изпълнението
на препоръките след решение на Постоянната комисия по
стопански науки и управление на НАОА при програмна
акредитация на ОНС "Доктор" по докторска програма "Световно
стопанство и МИО" в ПН 3.8. "Икономика“;
5. прие Правила за работа на Научния съвет на
Научноизследователски институт при ИУ-Варна;
6. Текущи
- прие Доклад за изпълнение на препоръките от предходна
програмна акредитация на ПН 4.6. „Информатика и компютърни
науки“ в ИУ-Варна и за ОКС „магистър“, специалност „Приложна
информатика“, ДФО;

- прие промяна в учебния план на специалност „Мениджмънт на
хотели и ресторанти“ за ОКС „професионален бакалавър“,
валидна от уч. 2017/2018 г.
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формата на обучение от редовна в редовна електронна
на специалност „Глобален търговски бизнес“ в ОКС
„магистър“ от уч. 2018/2019 г.
- Докладна записка от декан на факултет Информатика
относно предложение за обявяване на конкурс за
заемане на академична длъжност „доцент“ - 1 бр. в ПН
3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (количествени методи в логистиката)“ със
срок на подаване на документите 2 м.
- Докладна записка от декан на факултет Информатика
относно предложение за обявяване на конкурс за заемане
на академична длъжност „главен асистент“ - 1 бр. в ПН
4.6 Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика“ със срок на подаване на
документите 2 м.
- Докладна записка от декан на факултет Информатика
относно предложение за обявяване на конкурс за
заемане на академична длъжност „главен асистент“ - 1
бр. в ПН 3.8 Икономика, научна специалност
„Приложение
на
изчислителната
техника
в
икономиката“ със срок на подаване на документите 2 м.;
- Докладна записка от директор на НИИ относно
предложение за промяна в чл. 21 и чл. 22 от Правилника
за устройството, дейността и управлението на НИИ при
ИУ-Варна;
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
предложение за промени в бюджетите на факултети при
ИУ-Варна;
- Докладна записка от пом. ректор относно предложение
за промени в чл. 25 от Правилник за вътрешния трудов
ред на ИУ-Варна;

- прие промяна в учебния план и формата на обучение от редовна
в редовна електронна на специалност „Глобален търговски
бизнес“ в ОКС „магистър“ от уч. 2018/2019 г.
-

НИД
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ - 1 бр. в ПН 3.8 Икономика, научна специалност
„Икономика и управление (количествени методи в логистиката)“
със срок на подаване на документите 2 мес.

-

НИД
- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ - 1 бр. в ПН 4.6 Информатика и компютърни
науки, научна специалност „Информатика“ със срок на подаване
на документите 2 м.

-

НИД
- прие за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ - 1 бр. в ПН 3.8 Икономика, научна
специалност „Приложение на изчислителната техника в
икономиката“ със срок на подаване на документите 2 м.;

-

НИД
- прие промяна в чл. 21 и чл. 22 от Правилника за устройството,
дейността и управлението на НИИ при ИУ-Варна;

-

ФМБ
- прие промени в бюджетите на факултети при ИУ-Варна;

-

Админ.

-

ФМБ

- прие промени в чл. 25 от Правилник за вътрешния трудов ред на
ИУ-Варна;
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- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
предложение за създаване на Център за професионално
обучение към ИУ-Варна;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за признаване на висше образование и
периоди на обучение в чуждестранни висши училища на
четири кандидата.
Протокол 25/14.12.2017 г.
1. Актуализиране на бюджета за 2017 г. и становище на
Контролния съвет.
2. Годишен отчет за НИД на академичния състав.

3. Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
приемане на Правилник за устройството и дейността на
Център за професионално обучение при ИУ-Варна;
- Докладна записка от декан на факултет Управление
относно предложение за промяна в учебния план на
специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“ за
ОКС „магистър“, валидна от уч. 2018/2019 г.;
- Докладна записка от декан на ФСФ относно
предложение за утвърждаване на учебна документация
на специалност „Международен бизнес и икономика“ в
ОКС „магистър“, редовна форма на обучение;
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
предложение за разширяване на състава на редколегия
на „Годишник на ИУ-Варна“;
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно предложение за промяна на учебен план на

-

УДА

- прие да бъде създаден Център за професионално обучение към
ИУ-Варна;
- прие да бъде признато висше образование на Йоанна Иванова
Цочева, Жеко Тончев Златев, Мадунеме Виктор Емека и Даниела
Красимирова Пенкова

-

ФМБ

1. прие отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017
г. и становище на Контролния съвет.
2. прие отчет за научно-изследователската дейност на академичния
състав за учебната 2016/2017г. и възлагат на зам.-ректор НИД да
подготви пакет от мерки за активизиране на научната дейност на
академичния състав със срок м. февруари 2018 г.
3.Текущи
- прие Правилник за устройството и дейността на Център за
професионално обучение при ИУ-Варна;

-

НИД

-

ФМБ

-

УДА

- прие промяна в учебния план на специалност „Мениджмънт на
човешките ресурси“ за ОКС „магистър“, валидна от уч.
2018/2019г.;

-

УДА

- прие утвърждаване на учебна документация на специалност
„Международен бизнес и икономика“ в ОКС „магистър“, редовна
форма на обучение;

-

НИД

-

УДА

- прие да бъде разширен състава на редколегия на „Годишник на
ИУ-Варна“ като да бъдат включени петнадесет външни за
университета учени
- прие промяна на учебен план на специалност „Качество и
експертиза на стоките“ в ОКС „магистър, СНУ и ДНДО, редовна
форма на обучение, считано от 2018/2019 уч. г.;
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специалност „Качество и експертиза на стоките“ в ОКС
„магистър, СНУ и ДНДО, редовна форма на обучение;
- Предложение за отдаване под наем на апартамент,
стопанисван от ИУ-Варна

-

ФМБ

- прие да бъде отдаден под наем апартамент, стопанисван от ИУВарна, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост“ бл. 143, вх. 2, ет.
2, ап. 20. на Косьо Владимиров Владимиров, експерт в сектор
"Инвестиционна политика и инвестиционен контрол"

Протокол 26/1.02.2018 г.
1. Утвърждаване на план за бройки на докторанти
държавна поръчка.

-

НИД

1. прие бройки за прием и обучение на докторанти по държавна
поръчка за уч. 2018/2019 г.;

2. Приемане на Доклад-самооценка за програмна
акредитация на докторска програма „Оптимално
управление на икономическите системи“

-

НИД

3. Актуализация на учебния план за обучение на
входящите студенти по програми за академичен обмен
за учебната 2018/2019 г.

-

МСПД

2. прие доклад за изпълнение на препоръките след решение на ПК
и доклад-самооценка за нова програмна акредитация по
докторска програма „Оптимално управление на икономически
системи“ и прилежащата към нея учебна документация;
3. прие учебни дисциплини на английски език за обучение на
входящи студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по
програма „Еразъм+“ за уч. 2018/2019 г.

4. Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.,
приемане на проекто-бюджета за 2018 г. и становище
на Контролния съвет за отчета за изпълнението на
бюджета за 2017 г. и за проекто-бюджета за 2018 г.

-

ФМБ

-

ФМБ

-

НИД

-

УДА

5. Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
предложение актуализация на чл. 11, ал. 2 и ал.3, чл. 26,
ал. 2 и ал. 3 от Правилата за издателска дейност.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за промени в чл. 9, чл. 4 от Правилника за
приемане на студенти в ОКС „магистър“ за учебната
2018/2019 г.

4. - прие отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017
г. и становище на Контролния съвет;
- прие проекта на бюджет за 2018 г. и становище на Контролния
съвет.
- прие таксите за обучение за всички ОКС през учебната
2018/2019 г. да не бъдат променяни
5. Текущи
- прие актуализация на чл. 11, ал. 2 и ал.3, чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от
Правилата за издателска дейност.
- прие промяна в чл. 9, чл. 4 от Правилника за приемане на студенти
в ОКС „магистър“ за учебната 2018/2019 г.
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- Предложение от ректора за награда „Проф. Станчо
Чолаков“ за принос във финансовата наука и местното
управление за обявяване на конкурс за 2018 г. и състав на
оценяваща комисия.
- Докладна записка от зам.-ректор МСПД относно
допълване с нов чл. 16 а на Правилата за управление на
програма „Еразъм+“ и програма ЦЕЕПУС в ИУ-Варна.
- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване
на 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 „Финанси, парично
обращение, кредит и застраховка“-Банково дело със срок
на подаване на документите 2 месеца.
Протокол 27/15.03.2018 г.
1. Отчет
за
резултатите
от
проучването
на
удовлетвореността на студенти от качеството на
обучение и административното обслужване в ИУ-Варна
2. Отчет за дейността на сектор „Алумни и кариери“

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо
тримесечие на 2018 г. и становище на Контролния
съвет
4. Текущи
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за признаване на период на обучение в
ОКС „бакалавър“ в чуждестранно висше училище;
- предложение от университета за кандидати за членове
на Постоянните комисии по области на висшето
образование на НАОА;

-

НИД

-

МСПД

-

НИД

-

УДА

-

МСПД

-

ФМБ

-

УДА

-

УДА

- прие да бъде обявен конкурс за връчване на награда „Проф.
Станчо Чолаков“ за принос във финансовата наука и местното
управление за 2018 г. и състав от седем члена на оценяващата
комисия.
- прие да бъдат допълнени с нов чл. 16 а Правилата за управление
на програма „Еразъм+“ и програма ЦЕЕПУС в ИУ-Варна.
- 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 „Финанси, парично обращение, кредит и
застраховка“-Банково дело със срок на подаване на документите
2 месеца от обявяването му в ДВ.

2. прие отчета за дейността на сектор „Алумни и кариери“ за 2017 г. и
полагане на усилия за повишаване броя на организираните срещи с
представители на бизнеса с оглед професионалната реализация на
студентите;
3. прие отчет за касовото изпълнение на бюджета първото
тримесечие на 2018 г. и становище на Контролния съвет.
4.Текущи
- прие да бъде признат период на обучение в ОКС „бакалавър“ в
чуждестранно висше училище на Лора Юлиянова Попова;
- прие да бъдат предложени за членове на ПК на НАОА
кандидатурите на доц. д-р Силвия Благоева за ПК по стопански
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- Докладна записка от зам.-ректор НИД относно
актуализиране на чл. 3, чл. 4, чл. 8, чл. 17, чл. 19, чл. 21
и Допълнителни и заключителни разпоредби от
Правилата за атестиране на академичния състав на ИУВарна

науки и управление. и на доц. д-р Андрияна Андреева за ПК по
социални и правни науки, сигурност и отбрана;
- прие актуализиране на чл. 3, чл. 4, чл. 8, чл. 17, чл. 19, чл. 21 и
Допълнителни и заключителни разпоредби от Правилата за
атестиране на академичния състав на ИУ-Варна.

-

НИД

Протокол 28/12.04.2018 г.
1.Анализ на успеваемостта на студентите във ФСФ и
мерки за подобряването й.

-

УДА

2.Отчет за проведения конкурс за научни проекти,
финансирани целево от държавния бюджет.

-

НИД

3.Отчет за организацията на дейността по привличане,
прием и адаптиране на чуждестранните студенти.

-

МСПД

-

НИД

-

УДА

- прие да бъде признато висше образование ОКС „магистър“ на
Емил Георгиев Лечев;

-

УДА

- прие актуализиране на чл. 2, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за
приемане на студенти в ОКС „магистър“ на ИУ-Варна за уч.
2018/2019 г.;

4.Текущи.
- Предложение за номинация за връчване на награда
„Проф. Станчо Чолаков“ за високи постижения в
областта на финансовата наука и местното
самоуправление за 2017г.;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за признаване на висше образование в
ОКС „магистър“ в чуждестранно висше училище на
Емил Георгиев Лечев;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на чл. 2, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за

1. прие анализ за успеваемостта на студентите във ФСФ за уч.
2017/2018 г. и да бъде организирана дискусия по въпроса за
успеваемостта на студентите с активно тяхно участие;
2. прие отчет за проведения конкурс за научни проекти,
финансирани целево от държавния бюджет за 2018 г. и да се
предприемат стъпки
за актуализиране на Правилата за
условията и реда за планиране, разпределение и разходване на
средства за научна дейност, финансирана целево от държавния
бюджет.
3. прие отчет за организацията на дейността по привличане, прием
и адаптиране на чуждестранните студенти за периода април 2017
– март 2018 г. и да се положат усилия за привличане на студенти
към новата магистърска програма „Международен бизнес и
икономика“.
4. Текущи
- прие с награда „Проф. Станчо Чолаков“ за високи постижения в
областта на финансовата наука и местното самоуправление за
2017 г. да бъде удостоен проф. д.ик.н. Гарабед Минасян.
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приемане на студенти в ОКС „магистър“ на ИУ-Варна
за уч. 2018/2019 г.;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА и зам.-ректор
МСПД относно добавяне към учебните планове на
всички специалности за випуски 2016/220 и 2017/2021
факултативна учебна дисциплина Португалски език;
- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване на
конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 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“ (Счетоводство на банките) със
срок на подаване на документите 2 м. от обявяването му
в ДВ;
- Докладна записка от декан на ФСФ относно обявяване на
конкурс за заемане на академична длъжност „главен
асистент“ 2 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 на подаване на документите 2 м. 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 област на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, ПН 3.8.
„Икономика“, научна специалност
Политическа
икономия (Обща икономическа теория) със срок на
подаване на документите 2 м. от обявяването му в ДВ;
- Докладна записка от декан на факултет Управление
относно обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ 1 бр. в област на висшето
образование 3. „Социални, стопански и правни науки“,
ПН 3.7. Администрация и управление, научна

-

УДА

- прие да бъде добавена към учебните планове на всички
специалности за випуски 2016/220 и 2017/2021 факултативна
учебна дисциплина Португалски език;

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ 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“ (Счетоводство на банките) със срок на
подаване на документите 2 м. от обявяването му в ДВ.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ 2 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 на подаване на документите 2 м.
от обявяването му в ДВ.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ 1 бр. в област на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, ПН 3.8. „Икономика“,
научна
специалност
Политическа
икономия
(Обща
икономическа теория) със срок на подаване на документите 2 м.
от обявяването му в ДВ.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ 1 бр. в област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки“, ПН 3.7. Администрация и
управление, научна специалност Социално управление
(Предприемачество) със срок на подаване на документите 2 м. от
обявяването му в ДВ.
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специалност Социално управление (Предприемачество)
със срок на подаване на документите 2 м. от обявяването
му в ДВ;
- Докладна записка от декан на факултет Управление
относно обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент“ 1 бр. в област на висшето
образование 3. „Социални, стопански и правни науки“,
ПН 3.7. Администрация и управление, научна
специалност Социално управление (Управление на
човешките ресурси и организационно управление) със
срок на подаване на документите 2 м. от обявяването му
в ДВ;
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ 1 бр. в област на висшето
образование 3. „Социални, стопански и правни науки“,
ПН 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и
управление (човешките ресурси и строителство) със срок
на подаване на документите 2 м. от обявяването му в ДВ;
- Докладна записка от декан на Стопански факултет
относно обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ 1 бр. в област на висшето
образование 3. „Социални, стопански и правни науки“,
ПН 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и
управление (иновации в строителството) със срок на
подаване на документите 2 м. от обявяването му в ДВ.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ 1 бр. в област на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, ПН 3.7. Администрация
и управление, научна специалност Социално управление
(Управление на човешките ресурси и организационно
управление) със срок на подаване на документите 2 м. от
обявяването му в ДВ.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ 1 бр. в област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки“, ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление (човешките ресурси и
строителство) със срок на подаване на документите 2 м. от
обявяването му в ДВ.

-

НИД

- прие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ 1 бр. в област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки“, ПН 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление (иновации в
строителството) със срок на подаване на документите 2 м. от
обявяването му в ДВ.

-

УДА

1. прие резултатите от проучване на очакванията на кандидатстудентите по отношение на обучението в ОКС "магистър" в ИУВарна и да бъде предоставен на декани и ръководители на
катедри;

Протокол 29/10.05.2018 г.
1. Проучване на очакванията на кандидат-студентите по
отношение на обучението в ОКС "магистър" в ИУ-Варна.
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2. Отчет за дейността на сектор „Управление на
проекти” в ИУ-Варна.
Докл.: Зам.-ректор по МСПД
3. Текущи.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на чл. 20, ал. 2, т. 3 и 4 от Правилата на ИУВарна за признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши
училища;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за признаване на висше образование и
периоди на обучение в чуждестранно висше училище на 6
кандидата.
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на чл. 7, 8, 15, 16 и 21 на Подсистема
„Усъвършенстване и актуализиране на учебното
съдържание“ на ИУ-Варна.
- Докладна записка от зам.-председател на Студентски
съвет относно предложение за удостояване с академична
награда „Студент на годината 2017“.
- Докладна записка от декан на ФСФ относно
утвърждаване на учебен план (на български и английски
език) на специалност „Международен бизнес и
мениджмънт“, в ОКС „магистър“, редовна форма на
обучение за випуск 2018/2019.
- Предложение от ректора за промяна в състава на Съвет
на настоятелите на ИУ-Варна
Протокол 30/27.06.2018 г.
1.Обсъждане и приемане на доклади-самооценка за
програмна акредитация на ПН 3.8 "Икономика" в ИУВарна.

-

МСПД

2. прие отчет за дейността на сектор „Управление на проекти“ за
периода юни 2017 – май 2018 г. и работа по трите посочени
направления;
3. Текущи
- прие да актуализиране на чл. 20, ал. 2, т. 3 и 4 от Правилата на
ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;

-

УДА

-

УДА

- прие да бъде признато висше образование на 6 кандидата;

-

УДА

- прие актуализиране на чл. 7, 8, 15, 16 и 21 на Подсистема
„Усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание“ на
ИУ-Варна;

-

УДА

- прие академична награда „Студент на годината 2017“ на ИУВарна да се присъди на Михаил Емилов Димитров.

-

УДА

- прие учебен план на специалност „Международен бизнес и
мениджмънт“, в ОКС „магистър“, редовна форма на обучение за
випуск 2018/2019;

-

Админ.

- прие от състава на Съвет на настоятелите да бъде освободен
Васил Велев.

-

УДА

1. прие Доклад за изпълнението на задължителните препоръки на
ПКСНУ от предходни процедури и от процедури за
следакредитационно наблюдение и контрол на професионално
направление 3.8 Икономика, Доклад-самооценка за програмна
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акредитация на ПН 3.8. Икономика и Доклад-самооценка за
акредитация на специалности в дистанционна форма на
обучение от ПН 3.8 Икономика в ИУ-Варна.
2. прие отчет за касовото изпълнение на бюджета за второто
тримесечие на 2018 г. и становище на Контролния съвет.
3. Текущи
- прие удължаване срока на трудов договор с една година на проф.
д-р Анастасия Станчева, проф. д-р Зоя Младенова, проф. д-р ик.
н. Ивона Якимова и проф. д-р Константин Калинков;

2.Отчет за касовото изпълнение на бюджета за второ
тримесечие на 2018 г. и становище на Контролния съвет.
3.Текущи
- Докладни записки от декани на Стопански факултет,
факултет Управление и ФСФ относно предложение за
удължаване срока на трудов договор с една година на
проф. д-р Анастасия Станчева, проф. д-р Зоя Младенова,
проф. д-р ик. н. Ивона Якимова, проф. д-р Константин
Калинков;
- Докладна записка от председател на Комисия за защита
на личните данни относно приемане на Вътрешни
правила за защита на личните данни в ИУ-Варна;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
предложение за признаване на висше образование и
периоди на обучение в чуждестранно висше училище на
3 кандидата;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на учебни планове за специалности от
ОКС „професионален бакалавър“, считано от випуски
2018-2021;
- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на учебните планове за всички
специалности в ОКС „бакалавър“, редовна форма на
обучение, считано от випуск 2018-2022;

-

ФМБ

-

Админ.

-

Админ.

- прие Вътрешни правила за защита на личните данни в ИУ-Варна;

-

УДА

- прие да бъде признато висше образование на 3 кандидата;

-

УДА

- прие актуализиране на учебни планове за специалности от ОКС
„професионален бакалавър“, считано от випуски 2018-2021;

-

УДА

- Докладна записка от зам.-ректор УДА относно
актуализиране на Политика по качество на ИУ-Варна;
- Докладна записка директор на университетската
библиотека относно актуализация на Правилата за
дейността на библиотеката;

-

УДА

- прие актуализиране на учебните планове за всички специалности
в ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, считано от
випуск 2018-2022 като се включва форма на контрол – текуща
оценка за дисциплина „Физическо възпитание“ и присъждане по
1 кредит в първи и втори семестър;
- прие актуализиране на Политика по качество на ИУ-Варна;

-

Админ.

- прие актуализация на чл. 9 (3(, чл. 15 (3) и чл. 16 (7) от Правилата
за дейността на библиотеката;
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- Докладна записка от декан на ФСФ относно предложение
за промяна в наименованието и учебния план
на
специалност „Международен бизнес и мениджмънт“, в
ОКС „магистър“, редовна форма на обучение за випуск
2019/2020 на „Международен бизнес и икономика“;
- Докладна записка от декан на ФСФ относно предложение
за ползване на творчески отпуск от гл. ас. д-р Татяна
Живкова Иванова през зимния семестър на уч. 2018/2019
г., считано от 19.09.2018 г. до 19.12.2018 г.;
- Докладна записка от зам.-ректор ФМБ относно
предложение за промени в чл. 6, ал. 1, 2 и 3, в чл. 7 (3),
чл. 10, чл. 20, чл. 21, чл. 23 и чл. 28 на Правилата за
отпускане на стипендии в ИУ-Варна.

-

УДА

- прие промяна в наименованието на специалност „Международен
бизнес и мениджмънт“ в ОКС „магистър“, редовна форма на
обучение за випуск 2019/2020 на „Международен бизнес и
икономика“ и промяна в учебния план;

-

Админ.

- прие гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова да ползва творчески
отпуск през зимния семестър на уч. 2018/2019 г., считано от
19.09.2018 г. до 19.12.2018 г.;

-

ФМБ

- прие промени в чл. 6, ал. 1, 2 и 3, в чл. 7 (3), чл. 10, чл. 20, чл. 21,
чл. 23 и чл. 28 на Правилата за отпускане на стипендии в ИУВарна.
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