П Р О Т О К О Л № 37
Днес, 10 април 2019 г. се проведе заседание на Академичен съвет.
Проф. Ив. Илиев откри заседанието с обявения дневен ред:
1. Решения за преобразуване на катедри в изпълнение на изискванията на ЗВО.
2. Приемане на корекции в бюджета на ЛТУ.
3. Приемане на предложение за таксите за обучение срещу заплащане от учебната
2019/2020 г.
4. Приемане на решение за извършване на обучение срещу заплащане.
5. Приемане на правила за прием на студенти по специалност Ветеринарна медицина за
обучение на английски език.
6. Решение по отзоваване на ръководител на катедра.
7. Обявяване на конкурси за академични длъжности.
8. Удължаване на трудови договори.
9. Докторантски въпроси.
10. Атестиране на преподаватели от Агрономическия факултет.
11. Текущи.
По 1-ва точка АС
РЕШИ:
1. Приема преобразуване на трите катедри „Управление на ресурсите и
природоползването“, „Маркетинг и управление на производството“ и „Икономика“ в две с
наименование: катедра „Икономика и управление на ресурсите и природоползването“ и катедра
„Мениджмънт и алтернативен туризъм“.
2. Приема наименованието на катедра „Чужди езици и педагогика“ да стане „Чужди
езици“.
По 2-ра точка АС
РЕШИ:
Приема корекцията в бюджета на ЛТУ.
По 3-та точка АС
РЕШИ:
Приема размера на таксите за обучение срещу заплащане за учебната 2019/2020 година.
По 4-та точка АС
РЕШИ:
Приема решение за извършване на обучение срещу заплащане за учебната 2019/2020
година.
По 5-та точка АС
РЕШИ:
Приема Правила за прием на студенти по специалност Ветеринарна медицина за обучение
на английски език.
По 6-та точка АС
РЕШИ:
Отзовава доц. д.н. Веселин Кутев от длъжността ръководител на катедра „Земеделие и
хербология“.

По 7-ма точка АС
РЕШИ:
1. Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра към катедра
„Икономика“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление“, по
дисциплината „Здравен, балнео и СПА туризъм“ със срок за подаване на документи – 2 (два)
месеца от публикуване на обявата в ДВ.
2. Обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Икономика“, област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“, по дисциплината
„Макроикономика“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца.
3. Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Патология на
растенията и химия“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации,
защита на горите и специални ползвания в горите“ по дисциплината „Горска фитопатология“ със
срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в ДВ.
4. Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Дървообработващи
машини“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология,
механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“ по
дисциплината „Рязане на дървесината и режещи инструменти“ със срок за подаване на
документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в ДВ.
5. Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Дендрология“, в
област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и
семепроизводство“ по дисциплината „Горска генетика и селекция“ със срок за подаване на
документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в ДВ.
По 8-ма точка АС
РЕШИ:
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на чл.- кор. проф. д.а.н. Атанас Димитров
Ковачев.
По 9-та точка АС
РЕШИ:
1. Приема годишен отчет и атестационна оценка за дейността на задочен докторант
Маргарита Цветанова Петкова към катедра „Растителна защита“.
2. Отчислява с право на защита задочен докторант Маргарита Цветанова Петкова към
катедра „Растителна защита“.
3. Приема актуализиран индивидиален учебен план на редовен докторант Денис
Валентинов Вирянски.
По 10-та точка АС
РЕШИ:
Приема атестирането на ст. преп. Христо Атанасов Колев от катедра „Физическо
възпитание и спорт“.

