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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 19.10.2017 г. 

 

(Протокол № 38) 

 

1. Утвърждава списък с учебно-практически бази за провеждане на практическо 

обучение – учебна (клинична) практика през учебната 2017/2018 г. за специалности 

„Медицинска сестра” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” за ОКС „бакалавър”. 

2. Утвърждава списък с  учебно-практически бази за провеждане на практическо 

обучение – учебна практика и държавен стаж през учебната 2017/2018 г. за специалностите 

„Помощник-фармацевт” и „Рехабилитатор” в МК за  ОКС „професионален бакалавър”. 

3. Приема Отчет на резултатите от кандидатстудентската кампания за учебната 

2017/2018 г. 

4. Приема Финансовия отчет на кандидатстудентската кампания за учебната 

2017/2018 г. Академичният съвет възлага на ректора да направи индивидуално 

разпределение на възнагражденията от т. IV между участниците в кампанията, съобразно 

тяхното участие и принос в съответствие с „Вътрешните правила за определяне на 

допълнителното материално стимулиране на служителите в администрацията на 

Университета“. 

5. Утвърждава Доклад-самооценка и документацията към него за програмна 

акредитация в професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, актуализиран с допълваща информация за ОКС 

„професионален бакалавър” и Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет за следакредитационно наблюдение и контрол за ОКС 

„професионален бакалавър. 

6. Избира Несрин Сабаетинова Расимова – Великова на академичната длъжност 

„асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 

направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. „Германски езици (немски 

език)”, за нуждите на ДЕО. 

7. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключителните 

разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 

„Проф. д-р Асен  Златаров”, гр. Бургас на проф. дхн Любомир Тодоров Влаев с една 

година, считано до 28.01.2019 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

следва да се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 
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8. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключителните 

разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 

„Проф. д-р Асен  Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Мария Николова Великова (на 1/2 

щатна бройка) с една година, считано до 05.11.2018 г. При наличие на неизползван 

годишен отпуск, същият следва да се изчисти в  рамките на удължението на трудовия 

договор. 

9. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, със срок на подаване на 

документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-

страницата на Университета. 

10. С цел повишаване квалификацията на преподавателите и докторантите в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас се организират 3 курса за обучение по 

английски език и един курс за обучение по френски език, с хорариум по 100 учебни часа.  

Преподавателите да имат самоучастие в курса от 50 лв., които да заплатят в касата на 

университета. В курсовете да бъдат включени докторантите, в чиито индивидуални 

планове е предвиден изпит по английски или френски език. Докторантите да не заплащат 

участието си в курса. 

 


