
ФАКУЛТЕТ „Компютърни системи и управление“ 
Катедра „Програмиране и компютърни технологии“ 

 
 

Протокол № 5 

от заседание на катедрен съвет на катедра „Програмиране и компютърни 

технологии“, състояло се на 21.12.2015 г. 

 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

1.1. обсъждане на съвместна програма с катедра „Инженерен дизайн“; 

1.2. определяне на титуляр на дисциплина „Информатика ІІ (Програмиране)“ 

за специалност „Мехатроника“ към МФ; 

2. Приемане на Форма 11 за летен семестър на уч. 2015/2016 г.; 

3. Обсъждане на методика за разпределяне на часовете за магистри. 

 

Катедрен състав – 15 

Редуциран състав – 15 

Кворум – 10 

Присъстващи – 13 

Неприсъстващи - 2 (ас. Анастасия Вангелови и ас. Стефан Дишлиев – не-

известни причини) 

 

По точка 1 от Дневния ред: 

1.1. Проф. д-р Стоян Малешков, Това е съвместна програма с катедра 

„Инженерен дизайн“, която трябва да се съгласува на ниво Ръководител катедра 

относно това какво точно ще бъде съвместното участие. Аз настоявах за равно-

поставено участие на нашата катедра. Сега тази програма ще се подпише от на-

шия ръководител катедра, а гл.ас. д-р Веселин Георгиев пое ангажимент да води 

тези занятия. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Програмата е добре изложена, аз нямам забе-

лежки по нея. 

Доц. д-р Димитър Божков, Имаме ли интерес да изпълняваме такъв ангажи-

мент? 

Проф. д-р Стоян Малешков, Да, аз мисля, че е добре. 



Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, От мен се поиска програма и аз дадох такава. 

Пускането на такава програма не е проблем. Нашата катедра води нещо подобно 

при тях. Ако факултетите се разберат, ще го водим. 

Проф. д-р Иван Момчев, Полезно е, ако наистина участието е съвместно и е 

съгласувано с ръководството. 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра „Програ-

миране и компютърни технологии” възлага на Ръководителя катедра доц. Бож-

ков да провери и уточни с ръководството на ФКСУ какви са договорените вече 

условия с катедра „Инженерен дизайн“ от МФ за воденето на такива съвмест-

ни програми. Програмите се приемат по принцип. 

1.2. Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, Физически не мога да покрия толкова 

много часове, затова моля да бъде гласуван нов титулар, и това да се отрази във 

Форма 11 за летен семестър. Съжалявам. 

Доц. д-р Виргиния Димитрова, Това са часове в катедрата. Не можеш да ги от-

казваш. 

Доц. д-р Димитър Божков, Ние сме се разписали на трудов договор за 300 ча-

са. Всичко друго е пожелание. Въпросът е по-общ. Какво правим с тези часове? 

Проф. д-р Иван Момчев, Това в кой факултет е? 

Проф. д-р Мариана Горанова, В МФ е. На един преден катедрен съвет се ока-

за, че има хора без часове. 

Доц. д-р Димитър Божков, Някой иска ли тези часове? 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, Не е добре за нашата катедра да се водят часо-

ве на хора в други катедри. 

Проф. д-р Стоян Малешков, Наши часове са само магистърските. Всички дру-

ги часове са равностойни. 

Доц. д-р Мария Ангелова, Аз ще ги поема. 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра „Програ-

миране и компютърни технологии” възлага на доц. д-р Мария Ангелова Ангело-

ва-Димитрова да поеме в качеството на титуляр часовете по дисциплината 

„Информатика ІІ (Програмиране)“ за студентите от І курс на специалност 

„Мехатроника“ към Машиностроителен факултет на ТУ – София. 

По точка 2 от Дневния ред доц. д-р Мария Ангелова предложи да бъде гласу-

вана Форма 11 за натоварването на катедрата през летен семестър на 2015/2016 

учебна година. 

Решение на Катедрения съвет: Катедреният съвет на  катедра „Програ-

миране и компютърни технологии” приема предложената от доц. д-р Мария 

Ангелова Ангелова-Димитрова Форма 11 за летен семестър на 2015/2016 уч.г. 

По точка 3 от Дневния ред: 

Доц. д-р Димитър Божков, проф. Горанова, как се разпределят сега парите за 

магистри? Има ли разграничение между лекции и упражнения? 



Проф. д-р Горанова, Някои дисциплини са избираеми. Те са коефициент, ко-

гато групата е непълна. 

Доц. д-р Димитър Божков, Това е един час от нашето време без значение кол-

ко точно са хората в групата. 

Проф. д-р Иван Момчев, Навсякъде, когато броят студенти е по-малък се 

плаща по-малко. Важно е регулирането на часовете. Зависи от целта на катедра-

та, но само магистрите са наши студенти. 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, Трябва да се мисли за много неща, ако ще се 

прави нова методика. Апелирам да помолим протоколите от Факултетен съвет да 

бъдат достъпни. 

Обсъдено е и това, че катедрата трябва да отстоява в предстоящата за раз-

работване учебна програма, да има свой модул след 5 семестър, т.е. разпределя-

нето на дисциплини да е по вертикала, а не по хоризонтала. 

Гл.ас. д-р Веселин Георгиев, Апелирам протоколите от Факултетен съвет да 

бъдат достъпни. 

 

 

 

Протокол: Председател на КС: 
/ доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова / /доц. д-р инж. Димитър Божков/ 

 
21.12.2015 г., София 


