РЕШЕНИЯ
от заседание на Експертния съвет, действащ към отдел „Международно и вътрешно
сътрудничество“, проведено на 16 декември 2019 г.
Заседанието прочете при следния дневен ред:
1. Представяне на новия Експертен съвет и факултетни координатори
2. Права и задължения на факултетните координатори.
3. Въпроси относно студентска мобилност с цел обучение.
4. Въпроси относно студентска мобилност с цел практика.
5. Въпроси относно мобилност на преподаватели и служители с цел обучение
6. Въпроси относно мобилност на преподаватели с цел преподаване
7. Въпроси за входяща студентска мобилност
8. Стратегия за интернационализация
9. Други:
- двустранни споразумения;
- командировка на доц. Венета Христова по инициативата Европейски университети;
- предстоящо кандидатстване за КА 107;
- научен календар на ВТУ;
РЕШЕНИЯ:
По т.2. Права и задължения на факултетните координатори
Във връзка с правата и задълженията на Факултетния координатор:
 извършва академично признаване на оценките и трансфер на кредити на
участвалите в мобилност студенти от факултета;
 членува във Факултетската комисия за трансфер на кредити;
 отговаря за въпросите на двустранното и вътрешното сътрудничество
на
факултета;
 и може да е член на Експертния съвет.
беше решено факултетните координатори, които не са членове на Експертния съвет, да
бъдат поканени да участват в заседанията без право на глас при гласуване на Решения.
По т.3. Студентска мобилност с цел обучение
Сроковете за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение за да бъдат обявени
както следва: от 1 март 2020 до 25 април 2020 за селекция за 2020-2021, с изключение на
договори, за който в Обявата е указан краен срок (последна колона) на партньорските
институции от м.април приемът на документи е до 30 март.
По т.4. Студентска мобилност с цел практика
Студентите, желаещи да реализират практика да имат среден успех от обучението до
момента не по-малко от Мн. добър 4,50. Магистри първи курс представят среден успех от
курса на обучение от бакалавърската степен.
Студенти първи курс (степен бакалавър) реализират практика след завършен първи курс на
обучение.
Протоколът за селекция се подписва от координатора на договора, по който се
осъществява практиката. В случай на практика към частни организации, протоколът се
подписва от факултетния координатор на съответния факултет и от експерт от Еразъм+
офиса.
По т.5. Мобилност на преподаватели и служители с цел обучение

В мобилност с цел обучение участват преподаватели, които заемат административна
длъжност.
Преподаватели участват в международна седмица с цел обучение, в програмата на която
се осъждат теми, свързани с предмета на преподаване във Великотърновския университет.
Служителите, които желаят да участват в международна седмица с цел обучение, заявяват
принципното си желание чрез заявление до Еръзъм+ офиса в свободен текст, за да им
бъде изпращана информация за предстоящи международни седмици. В това заявление е
задължително да бъде упоменато нивото на владеене на работния език.
По т.6. Мобилност на преподаватели с цел преподаване
Участие в конференция може да бъде допълнителна дейност към мобилност с цел
преподаване.
По т.7. Входяща студентска мобилност
Срокът за уведомяване на Еразъм офиса за промени на курсовия каталог по факултети за
обучение на входящи Еразъм студенти през 2020-2021 академична година е 28 февруари
2020 г.
По т.9. Двустранни споразумения
При постъпване в Еразъм офиса на предложения за нови двустранни споразумения по
програма Еразъм от нови партньорски организации, писмото до факултетния координатор
да се изпраща с копие до Декана на съответния факултет.
КА107
Срок за подаване на информация от координаторите на споразумения по КА107 във връзка
с новата покана към Еразъм офиса е 10 януари 2020 г.
Научен календар
Да бъде поставен Научният календар на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и
Методий“ на сайта на университета за обратна връзка на входяща преподавателска
мобилност по програма Еразъм за повишаване на добавената стойност на мобилността
чрез участие в тези научни форуми.

Председател:
доц. д-р Димитър Димитров
Членове
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов (Философски факултет) /п/
доц. д-р Владимир Николаев Владов (Филологически факултет) /п/
доц. д-р Емил Костадинов Бузов (Педагогически колеж, Плевен) /п/
доц. д-р Емилиян Георгиев Петков (Факултет Математика и информатика) /п/
доц. д-р Катя Симеонова Николова (Педагогически факултет) /п/
преп. Лариса Любенова Грунчева (Филиал – Враца) /не е присъствала/
доц. д-р Росина Людмилова Костова (Исторически факултет) /п/
доц. д-р Светослав Ангелов Косев (Факултет по изобразително изкуство) /п/
доц. д-р Свилен Милков Тутеков (Православен богословски факултет) /п/
проф. д-р Слави Петров Димитров (Стопански факултет) /п/
гл.ас. д-р Христо Атанасов Орманджиев (Юридически факултет) /не е присъствал/
проф. д-р Ценка Николова Иванова (Филологически факултет) /п/

