ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ ПАИСИИ ХИЛЕНДАРСКИ “

№

Във връзка с прекратяване на извънредното положение в страната.

В И Д О И З М Е Н Я М :
Заповед № РЗЗ-778/14.02.2020 г.. в смисъл:
1. Срокът за подаване на документи за преобявените конкурси за прием
на докторанти за учебната 2019 / 2020 г. да се удължи от 14.05.2020 г.
до 14.06.2020 г.;
гр. Пловдив .4..............2020 г.
2. Допускането на кандидатите до участие да се извърши от 16.06.2020 г.
до 06.07.2020 г.;
3. Конкурсните изпити да се проведат, както следва:
- по специалността: от 07.08.2020 г. до 11.08.2020 г.;
- по чужд език: от 12.08.2020 г. до 14.08.2020 г.;
4 . Факултетните съвети да изберат успешно положили конкурсните
изпити кандидати, като определят техните научни ръководители,
темите на дисертационните трудове и да приемат индивидуалите им
учебни планове в срок до 21.08.2020 г.;
5 . Цялата документация по приключилите конкурси да се представи от
секретарите на факул тети в отдел ,, Развитие на академичния състав и
докторантури " в срок до 25.08.2020 г.;
6. Избраните кандидати да се зачислят от 01.09.2020 година.

Препис от заповедта да се връчи на деканите на Химическия факултет.
Юридическия факултет. Биологическия факултет, Философско-историческия
факултет, Филологическия факултет. Факултета по математика и информатика.
Факултета по икономически и социални науки и отдел ’’Развитие на академичния
състав и докторантури” за сведение и изпълнение.

ПРОФ. Д-Р РУМЕН МЛАДЕНОВ
Ректор

Цвета Темелкова
Началник на отдел "Развитие на академичния състав и докторантури"

ПУ „Паисий Хиде^дарски"
Изх

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

Уважаеми колеги,

На основание чл. 28(1) от Правилника за устройството и дейността на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски" отменям заседанието на Академичния съвет,
насрочено за 26.05.2020 година.
Свиквам редовно заседание на Академичния съвет на 1 юни 2020 година от 14:00 часа в
6-та аудитория на Ректората при спазване на всички изисквания във връзка с извънредната
епидемична обстановка в страната със следния дневен ред:
1) Приемане на годишни финансови отчети и баланси за 2019 г. за: Пловдивския
университет, Филиалите, ДЗЗД „Екотехнологии 21", Университетско издателство
„Паисий Хилендарски" и УТБ - Пампорово.
2) Приемане на вътрешни правила за работната заплата.
3) Приемане на счетоводната политика за 2020 г.
4) Приемане на разпределението на бюджета по факултети.
5) Разпределяне на средствата за стимулиране на научноизследователската дейност на
преподавателите за 2019 година по факултети.
6) Приемане на промени в Правилника за интелектуалната собственост.
7) Обсъждане на предложение за създаване на Търговско дружество на ПУ „Паисий
Хилендарски".
8) Промени в Правилата за приемане на студенти след завършено средно образование
в ПУ „Паисий Хилендарски" за учебната 2020/2021 година.
9) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
10) Приемане на правила за дистанционно провеждане на кандидатстудентски изпити
при необходимост.
11) Разни.
Материалите за заседанието и предложенията за решения, които трябва да бъдат
разгледани от АС, моля да бъдат представени до 28.05.2020 г. (подписани на хартиен
носител) при секретаря на ректора г-жа Мария Зайкова в стая 103.

Проф. д-р Румен М ладенов...... ...................
Ректор на ПУ

,

(подпис печат)

