ПРОТОКОЛ № 59/06.12.2011
от катедрен съвет при катедра ПММ
Присъстват: проф. Семерджиев, проф. Гочева, проф. Христова, доц. Попова, доц.
Бояджиев, гл. ас. Русинов, гл. ас. Кулина, гл. ас. Копанов, ас. Атанасова, докт. Войникова,
докт. Иванов, докт. Радев, докт. Тренкова
Отсъстват: доц. Нончева (в чужбина), докт. Христов
Дневен ред:
1. Отчет на проведените часове и насрочване на изпитни комисии за първия
триместър.
2. Комплектуване на екипите за втория триместър.
3. Разни
Решения:
По т. 1: За изпита по ЧМ на 17 декември се включва и докт. Лозанка Тренкова
По т. 2:
1. Упражненията по КЧМ – И ІІІ, редовно се поемат както следва: доц. Попова – 2
подгрупи, доц. Бояджиев – 2 подгрупи, гл. ас. Кулина – 3 подгрупи, докт.
Войникова – 1 подгрупа.
2. Упражненията по Механика за студенти ІV курс ПМ и М, редовно се поемат от гл.
ас. Русинов.
3. До вторник, 13 декември проф. Христова да утвърди хон. преподавател за
упражненията по ТВПС, И ІІ, редовно вместо ас. Павлина Атанасова.
4. Лекциите и упражненията по ПС за ПМ редовно и задочно се поемат от доц.
Нончева.
По т. 3:
1. Утвърждава предложен от проф. Христова конспект за конкурсен докторантски
изпит по докторска програма 01.01.05 – Диференциални уравнения.
2. Да се предложи на ФС да утвърди всички докторанти към катедрата и
предложението по т. 2 (3) като хонорувани преподаватели към катедрата с
норматив 200 часа за учебната 2011/12 година.
3. Предлага жури за обявения конкурс за главен асистент по спец. 01.01.09 към
катедрата в състав: вътрешни: доц. Дойчин Бояджиев, проф. Снежана Гочева, проф.
Николай Кюркчиев и резерва доц. Люба Попова; външни: проф. Стефка Димова –
ФМИ - СУ, проф. Евгени Христов – ФМИ - СУ и резерва проф. Иван Димов –
ИИКТ - БАН.
4. Утвърждава предложен от проф. Гочева конспект за конкурсен изпит за обявения
конкурс за главен асистент към катедрата в ДВ брой 81/18.10.2011 г., област на
висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Изчислителна
математика.

07.12.2011

Научен секретар на кат. ПММ: ……………….....
/доц. Попова/
Ръководител катедра ПММ: ……………………...
/доц. Бояджиев/

