Решения на експертния консултативен съвет към отдел „Международно и вътрешно
сътрудничество“, приети на заседание, провело се на 09.03.2018 г. при следния
дневен ред:

1. Информация за селекционната процедура на студенти за уч.
2018/2019 г.
2. Входящи студенти
Дисциплини за академичната 2018/2019 г.
а) Промени в предлаганите дисциплини от факултетите? Ако има срок до 23.03.2018 г.
б) Двойките дисциплини „Класически масаж/Функционален фитнес“
и „Волейбол/Футбол“ да бъдат разделени за яснота на студентите.
Всяка от дисциплините ще дава 5 кредита за 15 часа.
в) Преподаватели за всяка от дисциплините, предлагани от
Филологически факултет.
г) Дисциплина с 15 часа аудиторна заетост, която се води от двама
преподаватели – начин на заплащане?
3. Информация за кандидатстване на преподаватели за уч. 2018/2019 г.
4. Предложение за включване в атестацията на преподаватели работата
им с входящи студенти.
5. Текущи.
Експертният консултативен съвет реши:
По т.1
Мотивационните писма на студентите да се подават на български език, а
не както до сега на английски. Комисията да проверява владеенето на
езика. Кандидатстването от 2018/2019 г. ще става електронно.
По т.2
- В срок до 23.03.2018 факултетите да потвърдят предлаганите от тях
дисциплини за уч. 2018/2019 г. или да предложат нови/промени.
- Дисциплините „Класически масаж/Функционален фитнес“ и
„Волейбол/Футбол“ да се разделят.
- На преподавателите, водили дисциплина от 15 часа да бъдат
заплатени съответно по 7,5 часа.

По т. 3
За уч. 2018/2019 г. преподавателите да подават заявки до 16.07.2018, а
през м. октомври да представят потвърждение от приемащия
университет за мобилностите, които ще се реализират през първия
семестър.
По т.4
Да се направи предложение до проф. дн Вихрен Бузов, зам.-ректор по
управление на качеството и акредитацията, в критериално-оценъчната
рамка за атестиране на научно-преподавателския състав на ВТУ да бъде
добавена отделна точка Международна дейност, която да включва:
Реализиране на дейности като академичен и/или факултетен
координатор по програма Еразъм+ (организиране на входяща и
изходяща студентска/преподавателска мобилност); работа с входящи
студенти (по програма Еразъм+ и други); входящи участие в други
международни инициативи (конференции, изложби и др. международни
прояви).
Текущи:
По повод внесена от проф. Гълъбов, Декан на ФМИ Докладна записка за
промени за настоящия семестър, Експертният съвет реши: За конкретния
случай и поради факта, че няма други студенти във ФМИ да се разреши
конкретното предложение на факултета.
Преди заплащане на хонорарите на преподавателите, водили часове с
входящи Еразъм+ студенти да се прави справка в отдел „Учебнометодичен“ за натовареността на преподавателите във връзка с
изпълнението на годишната им аудиторна заетост.

