ПРОТОКОЛ №7
Днес, 06 юли 2016 г. се проведе заседание на АС при следния дневен ред:
1. Обявяване на конкурси.
2. Актуализиране на учебни планове.
3. Актуализиране на правилника на издателската къща.
4. Актуализиране на правилника на Студентски съвет.
5. Удължаване на трудови договори.
6. Текущи.

По 1-ва точка АС
РЕШИ:
Обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Вътрешни
незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. „Аграрни науки
и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.4.“Ветеринарна медицина“, научна
специалност Патология на животните, по дисциплината „Вътрешни незаразни болести“ със
срок за подаване на документи – 2 (два) месеца.
Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Животновъдни
науки“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина“,
професионално направление 6.3. „Животновъдство“, научна специалност Хранене на
селскостопанските животни и технология на фуражите, по дисциплината „Хранене и
агрономия“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца
Обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Парково и
ландшафтно проектиране“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност
Озеленяване на населените места и ландшафта, по дисциплината „Устройство на ландшафта“
със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца
Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Икономика“, област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност Статистика и демография, по дисциплината
„Икономическа статистика“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца.

По 2-ра точка АС
РЕШИ:
Приема актуализацията на Учебните планове на специалност „Агрономство“, ОКС
„бакалавър“, редовно и задочно обучение и учебния план на специалност „Растителна защита“,
ОКС „бакалавър“, редовно обучение, състояща се в коригиране на кредитите (в съответствие с
препоръка от НАОА) и оптимизиране на избираеми и факултативни дисциплини.
Приема актуализацията на Учебните планове на специалност „Стопанско управление“,
ОКС „магистър“ и специалност „Управление на алтернативния туризъм“, ОКС „магистър“,
състояща се в коригиране на кредитите (в съответствие с препоръка от НАОА).
Приема в срок до 31.01.2017 г. учебните планове на всички факултети да се
прегледат с цел оптимизиране и представят на Комисията по качество на обучението към
АС.

По 3-та точка АС
РЕШИ:
Приема Правилника за дейността на издателската къща при Лесотехнически
университет.

По 4-та точка АС
РЕШИ:
Приема „Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет в
Лесотехническия университет“.

По 5-та точка АС
РЕШИ:
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на доц. д-р Емил Димитров Молле.

