МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1
Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603
rector@mu-pleven.bg
ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание на Академичен съвет
29.09.2014 г.
І. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на
академичния състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва:
1. За заемане на академичната длъжност „Професор” на:
1.1. Доц. д-р Начко Илиев Тоцев по научната специалност „Медицинска рентгенология и
радиология” (03.01.28).
2. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на:
2.1. Д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова по научната специалност „Неврология” (03.01.19).
2.2. Макрета Тодорова Драганова по научната специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
2.3. Надя Руменова Велева по научната специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
2.4. Бойка Георгиева Цветкова по научната специалност „Фармацевтична химия” (03.02.03).
3. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” на:
3.1. Чавдар Атанасов Цветков по научната специалност „Акушерство и гинекология” (03.01.45).
4. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на:
4.1. Д-р Светла Пенчева Досева по научната специалност „Анатомия, хистология и цитология”
(03.01.02).
ІІ. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2014 г.
Докл.: И. Потурлиев
ІІІ. Становище на Контролния съвет относно касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към
30.06.2014 г.
Докл.: Доц. д-р М. Симеонова
ІV. Предложение за присъждане на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на МУ-Плевен в
рамките на Юбилейния месец на науката.
Докл.: Проф. д-р С. Томов
V. Предложение за връчване на награди по повод тържественото честване на 40-годишнината на
МУ-Плевен.
Докл.: Проф. д-р М. Средкова

VІ. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”:
Център за научноизследователска дейност
1.
Утвърждаване на избор за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) в
катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология” на
доц. Петкана Ангелова Христова, д.м.
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Утвърждаване на избор за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната
специалност „Обща хирургия” (03.01.37) в катедра „Сестрински хирургични грижи” към
Факултет „Здравни грижи” на д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м.
3.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Мая Стоименова-Попова по научната специалност
„Психиатрия” (03.01.20).
4.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Любомир Цветанов Бешев по научната специалност
„Сърдечносъдова хирургия” (03.01.49).
5.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Людмил Георгиев Терзиев по научната специалност
„Имунопатология и алергология” (03.01.27).
6.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Ваня Маринова Цветкова- Вичева по научната
специалност „Имунопатология и алергология” (03.01.27).
7.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с публична защита на
дисертационния труд на д-р Георги Николов за придобиване на ОНС „Доктор” по научната
специалност „Ушно-носно-гърлени болести” (03.01.35).
8.
Преразпределение на незаетите места за докторанти за учебната 2013/2014 година.
9.
Утвърждаване на нов график за Докторантско училище.
10. Предложение за заплащане на лекторите, участващи в Докторантското училище.
11. Предложение за заплащане на екзаминаторите, участващи в изпитите за докторски
минимум.
12. Преиздаване на Ръководство по микробиология за обучението по АЕО.
13. Предложение за включване в Издателския план на нови заглавия.
Докл.: Проф. д-р М. Средкова
VІІ. Направление “Учебна дейност”:
1.
Анализ на резултатите от КСК 2014.
2.
Утвърждаване на конспект по биология и програма по химия за КСК 2015.
Докл.: Проф. М. Александрова

2.

Факултет „Медицина”
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „доцент” по Акушерство и
гинекология и обявяване на конкурс за заемането й.
Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов

Факултет „Здравни грижи”
1.
Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една длъжност
„асистент” по „Урология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи”.
Докл.: Доц. д-р А. Вълков
Факултет „Обществено здраве”
1. Утвърждаване на структурни промени във ФОЗ.
2.
Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Цветан Сивков, д.пр. на 0.5
щатна длъжност за срок от една календарна година, считано от 08.10. 2014 г. за срок от 1 година
към катедра МЕУЗГИТ във ФОЗ на МУ-Плевен.
3.
Предложение за избор на доц. д-р Росица Еникова, дм на 0.5 щатна длъжност към катедра
ХМЕПЗ и МБС за срок от една календарна година, считано от 01.10.2014 г.
4.
Предложение за избор на доц. д-р Коста Василев, дм на 0.5 щатна длъжност към катедра
ХМЕПЗ и МБС за срок от една календарна година, считано от 01.10.2014 г.
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Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска
Медицински колеж
1.
Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация, Доклад за изпълнение на
препоръките и Предложение за обучителен капацитет на специалност „Медицински лаборант”.
2.
Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация, Доклад за изпълнение на
препоръките и Предложение за обучителен капацитет на специалност „Рентгенов лаборант”.
3.
Утвърждаване на хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 година, както следва:
Доц. д-р Мария Александрова-Стойчева – лекционен курс по Медицинска психология
Д-р Десислава Костова-Лефтерова – осигуряване на качество в образната диагностика.
Докл.: Доц. д-р П. Йорданова
VІІІ. Текущи.
1.
Приемане на доклад-становище от Съвета за наблюдение по проект № BG051PO001-4.3.040049 “Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен”.
Докл.: Доц. д-р Б. Шентов
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 17
от заседание на АС, проведено на 29 септември 2014 година
Присъстват:
29 члена на АС
Отсъстват:
10 члена на АС
По уважителни причини – доц. д-р Е. Балтов, доц. д-р А. Димитрова, д-р Т. Андреев.
По неуважителни причини - доц. д-р Н. Цветков, доц. д-р П. Лисаев, доц. д-р Р. КомсаПенкова, Красимира Колева, Звездина Горанова, Десислава Величкова.
Списъчен състав на АС: 39 члена
Редуциран състав на АС: 36 члена
Кворум при: 25 члена на АС за целия състав
18 члена на АС хабилитирания състав
Избор при:
16 гласа за целия състав
12 гласа за хабилитирания състав
Проф. Томов откри заседанието на АС. и постави на гласуване дневния ред и Комисия по
избора. Членовете бяха приети с пълно болшинство.
Комисия по избора: Председател: Доц. д-р А. Русева
Членове:
1. Гл. ас. д-р Сл. Богданов
2. Ал. Тодоров
По първа точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, придобити
съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен и след
утвърждаване от АС, както следва:
1.За заемане на академичната длъжност „Професор”:
1.1. Доц. д-р Начко Илиев Тоцев, по научната специалност „Медицинска радиология и
рентгенология” (03.01.28).
2. За заемане на академичната длъжност „Доцент”:
2.1. Д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова по научната специалност „Неврология”
(03.01.19).
2.2. Макрета Тодорова Драганова по научната специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53)
2.3. Надя Руменова Велева по научната специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията” (03.01.53)
2.4. Бойка Георгиева Цветкова по научната специалност „Фармацевтична химия”
(03.02.03).
3. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:
3.1 Д-р Чавдар Атанасов Цветков по научната спецалност „Акушерство и гинекология”
(03.01.45).
4. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор”:
4.1. Д-р Светла Пенчева Досева по научната специалност „Анатомия, хистология и
цитология” (03.01.02).
Докладва проф. д-р М. Средкова.
Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов.
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По втора точка от дневния ред –Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен
към 30.06.2014 г. докладва г-жа А. Луканова.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към
30.06.2014 г.
По трета точка от дневния ред Становище на Контролния съвет относно касово
изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2014 г. докладва доц. д-р М. Симеонова.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема становището на Контролния съвет при МУ – Плевен относно касово
изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2014 г.
По четвърта точка от дневния ред – Предложение за присъждане на почетното звание
„Доктор Хонорис Кауза” на МУ –Плевен в рамките на Юбилейния месец на науката
докладва проф. д-р Сл. Томов.
4.1. Проф. Томов представи проф. д-р Харалд цур Хаузен, Нобелов лауреат за медицина и
физиология за 2008 г., с неговата обширна научна биография.
Проф. Делийски приветства инициативата за присъждане на това почетно звание, което
говори за престиж и респект към Висшето училище.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Присъжда почетното звание „Доктор Хонорис Кауза” на МУ –Плевен на
проф. д-р Харалд цур Хаузен.
4.2. Проф. Томов представи д-р Кеничиро Хасуми с биографични данни, образование,
научна дейност, постижения и публикации.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Присъжда почетното звание „Доктор Хонорис Кауза” на МУ –Плевен на д-р
Кеничиро Хасуми.
По пета точка от дневния ред – Предложение за връчване на награди по повод
тържественото честване на 40-годишнината на МУ-Плевен докладва проф. д-р М. Средкова.
Проф. Средкова запозна членовете на АС с решението на Комисията за присъждане на
почетни знаци и отличия в МУ-Плевен по повод 40-годишнината на Висшето училище на
Тържествено честване на юбилея на 31 октомври 2014 г.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава предложението за връчване на награди по повод тържественото
честване на 40-годишнината на МУ-Плевен на 31 октомври 2014 г. (Списъците на
наградените се прилагат отделно).
По шеста точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност,
качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност докладва проф. д-р М.
Средкова.
6.1. Утвърждаване на избор за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) в
катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология” на
доц. Петкана Ангелова Христова, д.м.
Гласували 20. За – 20. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава избора на доц. Петкана Ангелова Христова, д.м. за заемане на
академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) в катедра „Социална и
превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология”.
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6.2. Утвърждаване на избор за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната
специалност „Обща хирургия” (03.01.37) в катедра „Сестрински хирургични грижи” към
Факултет „Здравни грижи” на д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м.
Гласували 20. За – 20. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава избора на на д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. за заемане на
академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) в
катедра „Сестрински хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи”.
6.3. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Мая Стоименова-Попова, д.м. по научната
специалност „Психиатрия” (03.01.20).
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Мая Стоименова-Попова, д.м. по научната
специалност „Психиатрия” (03.01.20):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Пепа Димитрова, д.м.
Резервен член: Доц. д-р Радка Илиева Гайдарова, д.м.
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, д.м.н.
2. Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н.
3. Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, д.м.н.
4. Проф. д-р Марин Костадинов Роглев, д.м.н.
5. Доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, д.м.
6. Доц. д-р Антон Славчев Славчев, д.м.
Резервен член: Доц.д-р Димитър Савчев Терзиев, д.м.
6.4. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м. по научната
специалност „Сърдечносъдова хирургия” (03.01.49).
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м. по научната
специалност „Сърдечносъдова хирургия” (03.01.49):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Борислав Цветанов Нинов, д.м.
2. Проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.
Резервен член: Доц. д-р Николай Христов Колев, д.м.
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, д.м.н.
2. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.
3. Доц. д-р Боян Станиславов Баев, д.м.
4. Доц. д-р Васил Димитров Паница, д.м.
5. Доц. д-р Таньо Манолов Кавръков, д.м.
Резервен член: Доц. д-р Кузман Георгиев Гиров, д.м.
6.5. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Людмил Георгиев Терзиев,д.м. по научната
специалност „Имунопатология и алергология” (03.01.27).
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Людмил Георгиев Терзиев, д.м. по научната
специалност „Имунопатология и алергология” (03.01.27):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
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2. Доц. д-р Цветан Луканов, д.м.
Резервен член: Доц. д-р Румен Русев, д.м.
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Акад. д-р Богдан Петрунов, д.м.н.
2. Проф. д-р Марта Балева, д.м.н.
3. Проф. д-р Искра Алтънкова, д.м.н.
4. Доц. д-р Соня Генова, д.м.
5. Доц. д-р Георги Николов, д.м.
Резервен член: Проф. д-р Мария Николова, д.м.н.
6.6. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност „Доцент” на д-р Ваня Маринова Цветкова – Вичева, д.м. по
научната специалност „Имунопатология и алергология” (03.01.27).
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „Доцент” на д-р Ваня Маринова Цветкова – Вичева, д.м. по
научната специалност „Имунопатология и алергология” (03.01.27):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов, д.м.
2. Доц. д-р Емилияна Илиева Конова, д.м.
Резервен член: Доц. д-р Румен Георгиев Русев, д.м.
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Акад. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н.
2. Проф. д-р Марта Петрова Балева, д.м.н.
3. Проф. д-р Мария Християнова Николова, д.м.н.
4. Проф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н.
5. Доц. д-р Георги СтояновНиколов, д.м.
Резервен член: Проф. д-р Дора Йорданова Константинова, д.м.н.
6.7. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с публична защита
на дисертационния труд на д-р Георги Николов за придобиване на ОНС „Доктор” по научната
специалност „Ушно-носно-гърлени болести” (03.01.35).
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с публична защита на
дисертационния труд на д-р Георги Николов за придобиване на ОНС „Доктор” по научната
специалност „Ушно-носно-гърлени болести” (03.01.35):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Александър Вълков, д.м.
2. Доц. д-р Савелина Поповска, д.м.
Резервен член: Доц. д-р Цветан Луканов, д.м.
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Акад. д-р Румен Бенчев, д.м.н.
2. Проф. д-р Досьо Досков, д.м.н.
3. Доц. д-р Диляна Вичева, д.м.
Резервен член: Доц. д-р Марио Милков, д.м.н
6.8. Преразпределение на незаетите места за докторанти за учебната 2013/2014 година.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: За учебната 2014/2015 г. се преразпределят местата за докторантури по
следните научни специалности: Кардиология – 1 редовна и 1 задочна; епидемиология – 1
редовна; инфекциозни болести – 1 редовна; паразитология – 1 редовна; обща хирургия – 2
редовни и урология 1 редовна докторантура.
6.9. Утвърждаване на нов график за Докторантско училище.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
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АС реши: Утвърждава предложения график на Докторантското училище за учебната
2014/2015 г.
6.10. Предложение за заплащане на лекторите, участващи в Докторантското училище.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Поради интензивността на обучението, часовете на лекторите, участващи в
Докторантското училище да се заплащат като учебна натовареност.
6.11. Предложение за заплащане на екзаминаторите, участващи в изпитите за
докторски минимум.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: На екзаминаторите, участващи в изпитите за зачисляване за редовна
докторантура и докторантски минимум да се заплаща сумата от 75 лв.
6.12. Преиздаване на Ръководство по микробиология за обучението по АЕО.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Да бъде преиздадено от ИЦ на МУ Плевен Manual for Practical Exercises in
Microbiology (Ръководство по Микробиология).
6.13. Предложение за включване в Издателския план на МУ на нови заглавия.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Да бъдат влкючени за преиздаване в ИЦ на МУ Плевен:
Ръководство за практически упражнения по химия с автори доц. М. Ангелова и доц. А.
Стоянова.
Сборник с тестови въпроси по биология за кандидатстудентски изпит за специалност
„Медицина” върху материала за 8 клас с автори доц. М. Ататнасова и Ал. Блажев.
По седма точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” докладва проф. М.
Александрова.
7.1. Анализ на резултатите от КСК 2014
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема анализа на резултатите от КСК 2014.
7.2. Утвърждаване на програма по биология и програма по химия за КСК 2015.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава на програма по биология и програма по химия за КСК 2015.
(Програмите се прилагат отделно).
Факултет „Медицина” докладва проф. д-р А. Аспарухов
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Доцент” по Акушерство и
гинекология и обявяване на конкурс за заемането й.
Гласували 29. За – 329. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива се една академична длъжност „Доцент” по Акушерство и
гинекология и се обявява конкурс за заемането й.
Факултет „Обществено здраве” докладва доц. д-р С. Янкуловска.
1. Утвърждаване на структурни промени във ФОЗ.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следните структурни промени:
1. Обединяване на кат. „Медицинска етика, управление на здравните грижи и ИТ” с
катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и
психология”.
2. Наименованието на новата катедра да бъде „Общественоздравни науки”.
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3. В обединената катедра се обособяват пет сектора”:
Сектор „Медицинска етика”
Сектор „Социална медицина”
Сектор „Управление на здравните грижи”
Сектор „Информационни технологии и биостатистика”
Сектор „Медицинска педагогика и психология”.

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Цветан Сивков, д. пр., на
0.5 щатна длъжност към катедра МЕУЗГИТ във ФОЗ на МУ-Плевен за срок от една календарна
година, считано от 08.10. 2014 г.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Продължава трудовия договор на проф. Цветан Сивков, д. пр. на 0.5
щатна длъжност към катедра МЕУЗГИТ във ФОЗ на МУ-Плевен за срок от една
календарна година, считано от 08.10. 2014 г.

3. Предложение за избор на доц. д-р Росица Еникова, дм на 0.5 щатна длъжност към катедра

ХМЕПЗ и МБС за срок от една календарна година, считано от 01.10.2014 г.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Избира доц. д-р Росица Еникова, дм, на 0.5 щатна длъжност към катедра
ХМЕПЗ и МБС за срок от една календарна година, считано от 01.10.2014 г.

4. Предложение за избор на доц. д-р Коста Василев, дм на 0.5 щатна длъжност към катедра
ХМЕПЗ и МБС за срок от една календарна година, считано от 01.10.2014 г.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Избира доц. д-р Коста Василев, дм, на 0.5 щатна длъжност към катедра
ХМЕПЗ и МБС за срок от една календарна година, считано от 01.10.2014 г.
Факултет „Здравни грижи”
1. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една длъжност
„асистент” по „Урология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи”
докадва доц. д-р Ал. Вълков.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за една длъжност „асистент” по
„Урология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи”.
Медицински колеж – докл. доц. д-р П. Йорданова.
1. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация, Доклад за изпълнение на
препоръките и Предложение за обучителен капацитет на специалност „Медицински
лаборант”.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация, Доклад за
изпълнение на препоръките и Предложение за обучителен капацитет на специалност
„Медицински лаборант” 90 студента за пълен курс на обучение.
Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация, Доклад за изпълнение на
препоръките и Предложение за обучителен капацитет на специалност „Рентгенов
лаборант”.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация, Доклад за
изпълнение на препоръките и Предложение за обучителен капацитет на специалност
„Рентгенов лаборант” 60 студента за пълен курс на обучение.
2.

9

3. Утвърждаване на хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 година, както следва:
Доц. д-р Мария Александрова-Стойчева – лекционен курс по Медицинска психология
Д-р Десислава Костова-Лефтерова – осигуряване на качество в образната диагностика.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следните хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015
година:
Доц. д-р Мария Александрова-Стойчева – лекционен курс по Медицинска психология;
Д-р Десислава Костова-Лефтерова – осигуряване на качество в образната диагностика.
4. Предложение за обявяване на конкурс за една академична длъжност „Доцент” по научната
специалност 03.01.53 – „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”
към сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на преподаването в специалност
„Помощник фармацевт”.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за една академична длъжност
„Доцент” по научната специалност 03.01.53 – „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” към сектор „Социални и фармацевтични грижи” за
нуждите на преподаването в специалност „Помощник фармацевт”.
По осма точка от дневния ред – „Текущи”:
8.1. Приемане на доклад-становище от Съвета за наблюдение по проект № BG051PO0014.3.04-0049 “Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен” докл. доц. д-р Б. Шентов.
Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема доклада-становище от Съвета за наблюдение по проект №
BG051PO001-4.3.04-0049 “Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен”.
С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито.
29. 09. 2014 г.

Секретар на АС: /П/
Д-р А. Пандурска
Председател на АС: /П/
Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.
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