МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АКАДЕМИЯ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Рег. № 4581р-5248 екз. №….
12.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 11.04.2018 г. (сряда), от 14.00 ч. в 317 зала се проведе заседание на Факултетния съвет
на факултет “Полиция” при Академията на МВР.
Списъчният състав на Факултетния съвет е 25 души. Редуциран състав - 1 (един).
Присъстват – 20 души. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 а от ЗВО и факултетният
съвет може да взема решения.
ДНЕВЕН РЕД
Приемане на Отчет за дейността на факултетната комисия по качеството за 1-ви
семестър на учебната 2017/2018 г.;
2. Приемане на Доклад за състоянието на системата за оценяване за 1-ви семестър на
учебната 2017/2018 г.;
3. Приемане на Доклад за педагогическия контрол за 1-ви семестър на учебната
2017/2018 г.;
4. Обсъждане на учебна програма от учебни планове за ОКС-„бакалавър”, специалност
ППООР и специалност ГП;
5. Предложение за избор на преподавател за заемане на академичната длъжност
“професор”;
6. Атестация на докторанти;
7. Продължаване срока на докторантура;
8. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност;
9. Обсъждане избора на хонорувани преподаватели за 2017/2018 г.;
10. Други:
- Предложение за зачисляване на докторант;
- Промяна в трудово правоотношение на преподавател;
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РЕШЕНИЯ:
По т. 1 - Приема Отчета за дейността на факултетната комисия по качеството за 1-ви семестър на
учебната 2017/2018 г.

По т. 2 - Приема доклада за състоянието на Системата за оценяване за 1-ви семестър на
учебната 2017/2018 г.
По т. 3 - Приема Доклада за педагогическия контрол за 1-ви семестър на учебната
2017/2018 г.
По т. 4 - Предлага на Академичния съвет да обсъди и одобри учебните програми по
задължителната дисциплина „Контрол на пътното движение” от учебни планове ОКС „бакалавър”,
специалност ППООР-редовна и задочна форма на обучение и специалност ГП-редовна форма на
обучение.
По т. 5 - Избира доц. д-р А. М. на академичната длъжност „професор” - държавен служител
по чл. 142, т. 1, ал. 1 и ал. 3 от Закона за МВР в катедра „Психология и управление на полицията”,
в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално
направление 3.8. Икономика и предлага на ректора да издаде заповед за утвърждаване на избора.
По т. 6 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Мн. добър 5.00” на докторанта
Т.П. Я.за академичната 2016/2017 г.
Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 6.00” на докторанта К.Д.Ч. за
академичната 2017/2018 г.
Утвърждава положителната атестация, с оценка „Мн. добър 5” на докторанта А.Н.Ф. за
академичната 2017/2018 г.
По т. 7 - Предлага на ректора да издаде заповед, с която да бъде удължен срока на
докторантурата на докторанта А. Ф. с една година, считано от 17.02.2018 г.
По т. 8 - Предлага Академичният съвет при АМВР на основание чл. 50 от ЗВО и чл. 3 от
ЗРАСРБ да вземе решение за обявяване на конкурс за „доцент”-1 (един), държавен инспектор, в
катедра „Сигурност и граничен контрол“, в област на висшето образование 9. „Сигурност и
отбрана”, професионално направление 9.1.”Национална сигурност”, специалност „Организация и
управление извън сферата на материалното производство”, учебни дисциплини „Гранични
проверки и контрол на документи за самоличност“, „Технически средства за граничен контрол и
автоматизирани информационни системи” и „Основи на контрола на държавната граница“.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАС, на ЗМВР и
подзаконовите му нормативни актове, както и да имат стаж като служители на МВР.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване обявата в ДВ.
По т. 9 - Предлага на Академичния съвет да избере за хонорувани преподаватели за
учебната 2017/2018 г. д-р Ф.Т. – по дисциплината „Европейско полицейско сътрудничество“ в
ОКС „бакалавър“ и курсовете за професионално обучение.
Предлага на Академичния съвет да избере за хоноруван преподавател за учебната
2017/2018 г. д-р Н. Р. - по „Теория и практика на криминалистическата експертиза“ в курсовете за
първоначално професионално обучение на“Разследващ полицай“.
По т. 10.1. - Да предложи на ректора да издаде заповед за зачисляване на Р. К. за докторант
в самостоятелна форма на обучение, срок на обучение 3 години, в: Област на висшето образование
9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. “Национална сигурност” докторска
програма “Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална
сигурност)”, обучаващо звено катедра „Опазване на обществения ред”, тема на дисертационния
труд „Издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси“,
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научен ръководител ст. преподавател д-р М. Й., с одобрен индивидуален план.
По т. 10.2 - Предлага на Академичния съвет на АМВР да обсъди и приеме предложението
за промяна в трудовото правоотношение на проф. д-р А.В. от съвместител да бъде преназначен на
основен трудов договор – професор във факултет „Полиция“ при Академията на МВР

ПРОТОКОЛЧИК:
Мл. специалист
/П/
С. Горанова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФС:
ДЕКАН НА
ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ”
/П/
Доц. д-р Иван Видолов
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