
Протокол № 51

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 14.12.2022 г.

1. АС прие Доклад - самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Технология
на  полупроводниковите  материали  и  електронните  елементи”  от  ПН  5.6  Материали  и
материалознание, област на висше образование 5. Технически науки.

2. АС прие разпределението на средствата от фонд СБКО за 2022 г.  както следва: За всички
служители,  работещи на основен трудов договор, пропорционално на отработените дни да
бъдат  разпределение  по  300.00  лв.,  които  са  3% от  основната  работна  заплата  за  2022  г.
Изключват се лицата в продължителен болничен, майчинство и втори трудов договор.

3. АС реши да  бъде  сключен  меморандум за  взаимодействие  и  дълготрайно  сътрудничество
между ХТМУ  и Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

4. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент“ за
нуждите на катедра Текстил, кожи и горива“  в  област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност „Химична
технология на влакнестите материали“ със срок на конкурса – два месеца.

5. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент“ за нуждите
на катедра „Икономика и стопанско управление“ в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки,  професионално направление  3.7.  Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление на производството (по отрасли)“ със срок на
конкурса – два месеца.

6. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент“ за нуждите
на  катедра  „Металургични  технологии,  електротехника  и  електроника в  област  на  висше
образование  5.  Технически  науки,  професионално  направление  5.2.  Електротехника,
електроника  и  автоматика,  научна  специалност  „Индустриална  електроника“  със  срок  на
конкурса – два месеца.

7. АС  реши  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  "професор“  за
нуждите  на  катедра  „Физична  металургия  и  топлинни  агрегати“ в  област  на  висше
образование  5.  Технически  науки,  професионално  направление  5.9.  Металургия,  научна
специалност „Металознание и термична обработка на металите)“, със срок на конкурса два
месеца.

8. АС  реши  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  "професор“  за
нуждите  на  катедра  „Неорганични  и  електрохимични  производства“ в  област  на  висше
образование  5.  Технически  науки,  професионално  направление  5.10.  Химични технологии,
научна специалност „Технология на електрохимичните производства“, със срок на конкурса
два месеца.

9. АС реши да бъде включено в издателския план на ХТМУ на учебно помагало със заглавие
„Лекционни записки по Физика“ с автор доц. д-р Ружа Харизанова и положителна рецензия от
доц. д-р Светлозар Недев.

10. АС реши да бъде удължен трудовия договор по § 11 на проф. д-р инж. Емилия Димитрова 
Найденова – първо удължение.

РЕКТОР:
проф. д-р инж. С. Терзиева-Желязкова


