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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №31 

от заседание на АС, проведено на 12 ноември 2020 година 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав   36 члена 

Кворум при: 25 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Присъстват 28 души. 

 

Заседанието на АС, впредвид епидемичната ситуация в държавата, се 

проведе on-line. 

Предложеният дневен ред беше приет с пълно мнозинство, без против и 

въздържали се. 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и изясни необходимостта от провеждането 

му. Прoдължаването на епидемичната обстановка в страната налага да се вземат 

последващите спешни за Висшето училище решения. 

 

По първа точка от дневния ред – Предложение на план за провеждане на 

обучението в Медицински университет – Плевен през зимния семестър на 

2020/2021 г. – докл. проф. М. Александрова, Зам. ректор. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши:  
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 Лекциите по всички дисциплини да се провеждат в електронна среда до 

края на учебната година. 

 •Практическите упражнения до края на зимния семестър (23.12.2020 г.) да 

се провеждат в електронна среда 

 •Да се определи период от две седмици (04.01.2021 г. – 17.01.2021 г.) за 

провеждане на присъствени практически упражнения по дисциплините, по които 

това е наложително. 

 •До края на месец ноември да се направи допитване до всички студенти за 

нагласите им да посещават присъствените занятия в гореуказания период. В 

случай, че преобладаващият брой студенти нямат готовност за участие 

вприсъствени занятия, да продължи спазването на приетия в началото научебната 

година график на учебните занятия. 

 •Семестриалните изпити по всички дисциплини да се проведат присъствено 

 •Преддипломните стажове да продължат да се водят присъствено. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Предложение за отлагане на 

провеждането на Общото събрание на Факултет „Фармация“ на 25.11.2020 г.– 

докл. проф. Т. Веков, Декан на ФФ. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Общото събрание на Факултет „Фармация“, насрочено от АС за 

25.11.2020 г., се отлага за 2021 г. във връзка с извънредната епидемична 

обстановка в страната. 

 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

 

12. 11. 2020 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 


