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ПРОТОКОЛ № 8
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 21.04.2020 г. от 15 часа дистанционно,
платформа Zoom със следния достъп:

https://zoom.us/j/99644180927.

Списъчен състав на ФС 28 члена, кворум 18, присъстват 26.
Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена, кворум 14. Присъстват 21.
Отсъстват: доц. С. Табаков, студент М. Кожухарски
Дневен ред:
1. Учебни въпроси
Докладва: проф. дтн инж. И. Илиев - Декан ФЕТТ
2. Разни
Предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
Предложените за разискване теми не изискват тайно гласуване.
По точка първа от дневния ред:
Деканът проф. И Илиев представи заповедите на ръководството, свързани с
организацията на учебния процес. Основният акцент тук се постави върху студентите –
бакалаври, IV курс, които приключват семестъра в 10-та седмица. Коментираха се
промените в календарния план на обучението, обсъждане и приемане на правила за
провеждане и отчитане на лабораторните упражнения, начина за провеждане на изпитите и
организация на изпитната сесия, както и няколко други текущи въпроси, свързани с учебния
процес.
В състоялата се дискусия с въпроси, мнения и предложения взеха участие: доц. П.
Якимов, доц. Р. Радонов, доц. К. Аспарухова, доц. Р. Йорданов, проф. М. Анчев, проф. И.
Илиев, доц. Д. Арнаудов, доц. И. Пандиев, проф. С. Цанова, докт. Т. Карагьозов.
След дискусията се състоя явно гласуване с резултат:
Гласували: 26; против: няма; въздържали се: няма
Решение: ФС приема предложената промяна в графика на учебния процес, провеждането
и отчитането на лабораторните упражнения и начина на изпитване.
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По точка втора от дневния ред:
•

Деканът на ФЕТТ, проф. И. Илиев внесе предложение по повод предстоящия

празник 24.05 да се отпусне допълнително материално стимулиране по 500 (петстотин) лева
на всеки член на факултета.
Изказаха се проф. М. Анчев, гл.ас. М. Маноева, доц. Р. Радонов, доц. И. Пандиев,
доц. Г. Ангелов, доц. Д. Арнаудов, доц. М. Маринов, проф. И. Илиев
Беше внесено предложение за допълнително материално стимулиране на найнатоварените в организирането на обучението по време на кризата и поддържането на
факултетните системи за обучение. По решение на Декана това допълнително стимулиране
да бъде в рамките на 300 (триста) до 500 (петстотин) лева.
След дискусията се състоя явно гласуване с резултат:
Гласували: 25; против: няма; въздържали се: няма
Решение: ФС приема предложеното допълнително материално стимулиране по 500
(петстотин) лева на всеки член на факултета и към него, по решение на Декана,
допълнителна сума в рамките на 300 (триста) до 500 (петстотин) лева за най-натоварените
в организацията на учебния процес в извънредната ситуация.

Декан на ФЕТТ:
(проф. дтн инж. Иво Илиев)
Протоколчик:
(доц. д-р инж. Йорданка Марчева)
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