Протокол № 58 / 07.11.2011 г.
Днес, 7 ноември 2011 г., се състоя катедрен съвет на катедра „Приложна
математика и моделиране” при ФМИ на ПУ”Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив.
На катедрения съвет присъствуваха:
1. проф. д.м.н. Христо Семерджиев
2. проф. д.м.н. Снежана Христова
3. проф. д-р Снежана Гочева
4. доц. д-р Люба Попова
5. доц.. д-р Дойчин Бояджиев
6. гл. ас. д-р Петър Копанов
7. гл. ас. Иван Русинов
8. гл. ас. Христина Кулина
9. ас. д-р Павлина Атанасова
Отсъствува:
доц. д-р Веска Нончева - в чужбина.
Катедреният съвет протече при следния дневен ред:
1. Отчет на ръководител катедра за изтеклия мандат.
2. Избор на нов ръководител катедра и научен секретар на катедрата.
3. Докторантури.
4. Разни.
По точка 1. Ръководител катедра направи отчет за изтеклия мандат, след което
бе проведена дискусия по направения отчет. Изказаха се проф. Христова, проф. Гочева,
доц. Попова, доц. Бояджиев.
След приключване на дискусията отчетът на ръководител катедра бе гласуван и
приет единодушно.
По точка 2. Ръководител катедра предложи в листата за избор на нов
ръководител катедра да бъдат вписани всички хабилитирани членове на катедрата,
които не си направят отвод. След това бе дадена думата за изказване на членовете на
катедрата.
Доц. Попова отбеляза, че длъжността „ръководител катедра” не е привилегия, а
отговорност, проф. Христова допълни, че новият ръководител катедра трябва да има
авторитет във факултета и да може да отстоява интересите на катедрата, особено по
отношение на часовете, които в последно време намаляват. След това проф. Христова
направи отвод на кандидатурата си за ръководител катедра.
Проф. Гочева също направи отвод на кандидатурата си за ръковдител катедра,
след което бе обсъдено писмо на доц. Нончева до ръководител катедра, в което тя
заявява че не желае да бъде кандидат за ръководител катедра.
Доц. Попова се изказа, че проф. Христова и проф. Гочева имат качества и за повисок пост от „ръководител катедра” и проф. Гочева в качеството си на зам. декан през
настоящия мандат е доказала това. След това доц. Попова отбеляза, че вече е
навършила 62 години и навлиза в пенсионна възраст, но формално няма да направи
отвод на кандидатурата си, тъй като не е прилично да остане само един кандидат за
поста ръководител катедра.
След приключване на изказванията бе проведено тайно гласуване за избор на
нов ръководител катедра с кандидати доц. Бояджиев и доц. Попова. След приключване
на гласуването комисията по избора в състав ас. Атанасова и гл. ас. Кулина обяви

резултатите: за доц. Бояджиев – 7 гласа, за доц. Попова – 2 гласа, с което за
ръководител катедра бе избран доц. Дойчин Бояджиев.
След това проф. Семерджиев предложи за научен секретар на катедрата да бъде
избрана доц. Попова. Предложението бе обсъдено, подложено на гласуване и проието
единодушно от членовете на катедрата.
………………………………………….
След изчерпване на дневния ред ръководителят на катедрата закри катедрения
съвет.
Пловдив
07 ноември 2011 г.

протоколирал:
/гл. ас. д-р Петър Копанов/
ръководител катедра:
/проф. д.м.н. Христо Семерджиев/

