
ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
                                          ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.  КС – обсъжда предложение за обявяване на конкурс/интервю

2.  ФС – взема решение за обявяване на конкурса/интервю

3.  АС -  утвърждава решението на ФС за обявяване на конкурса/интервю

4.  Обява в ДВ и на интернет страницата на МУ за срок от 2 месеца

5.  Подаване на документи от кандидатите – в 2-месечен срок

6.  Комисия по допускане на кандидатите до конкурса/интервю

7.  АС – избор на Научно жури за конкурса/интервю

8.  Заповед за състава на Научното жури (НЖ)

9.  Членовете на НЖ получават за оценка цялата документация на участниците в

      конкурса/интервю .

10.  Заседание на НЖ за оценка на участниците в конкурса/интервю.

11.  ФС – обсъжда и утвърждава решението за избор на НЖ

12.  Заповед за утвърден избор от ФС и за издаване на диплома

13.  Връчване на дипломата от Ректора на АС–до 1 мес. след издаването й



Утвърждавам :

Ректор : ..........................
/ Проф. д-р Григор Горчев, дмн/

      ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

                  На основание ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПРАС на МУ-Плевен

1. Катедреният съвет (КС) обсъжда предложение на Ръководителя на Катедрата за

     обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент към

катедрата. Изготвя се протокол.

                       Решение на КС (примерно) :

     „КС по .............................предлага откриване на 1 щатно място(трансформиране)

и обявяване на конкурс/интервю за академичната длъжност главен асистент по

научната  специалност..............(........) за нуждите на К-ра ...........................,към

Факултет........,МУ-Плевен

2. Ръководителят на катедрата с доклад до Декана, предлага на съответния ФС

откриване на 1 щатно място/трансформиране и обявяване на конкурс/интервю за

академичната длъжност главен асистент. Прилага се протокола от КС.

3.  При положително решение на ФС, Деканът  предлага на АС утвърждаване на

решението на ФС за обявяване на конкурса/интервю.

4. Инспектор кадри, след решение на АС, прави обява в ДВ за подаване на документи

в срок от 2 месеца. Копие от ДВ се предава на Научния секретар.

5. Кандидатите подават необходимите документи в обявения срок при Научния

      секретар на МУ-Плевен.

6. Зам. Ректорът по НИД организира заседание на Комисия по допускане на

     кандидатите за участие в конкурса/интервю.

7. Ръководителят на катедрата (за чиито нужди е конкурса), изготвя въпросник, който



се утвърждава от Декана на съответния факултет и се предоставя на Председателя

на НЖ .

8. Ръководителят на катедрата, с доклад до Ректора, предлага на АС избор на НЖ,

Председател на НЖ, както и датата, часа и мястото на провеждане на

конкурса/интервю с приложен въпросник – в срок до 2 мес. от обявата в ДВ.

9. Ректорът, след  решение и протокол от АС, издава заповед за състава на НЖ с

определен председател, както и датата, часа и мястото на провеждане на

конкурса/интервю. Екземпляр от нея се предава на Научния секретар.

9. Научният секретар регистрира и съхранява документацията на участниците в

      конкурса.

10.Отдел НИД уведомява писмено всички кандидати за датата, часа и мястото на

провеждане на конкурса/интервю и им  предоставя въпросник за него – до 14 дни

след утвърждаването на НЖ.

11. Председателят на НЖ насрочва провеждането на конкурса/интервю (не по-късно от

     1 месец след уведомяването на кандидатите) и предоставя на всички членове на

Журито заповедта на Ректора, документите на кандидатите и   въпросника.

12. Председателят на НЖ ръководи заседанието на НЖ. Конкурсът се провежда

      съобразно ПРАС на МУ-Плевен..

13. Научното жури оценява и класира участниците в конкурса с явно, поименно

       гласуване и ги предлага за избор в съответния ФС на МУ-Плевен. Изготвя се

протокол (2 екземпляра), подписан от всички членове на НЖ.

14. Председателят на НЖ предоставя на Декана на съответния ФС и на Научния

секретар, екземпляр от обобщения доклад-заключение  за резултатите от конкурса,

класирането, кратко представяне на класирания кандидат с предложение за избора

му във ФС. Прилага се и екземпляр от протокола от заседанието на НЖ – до 7 дни

       след провеждането на конкурса.

15. Съответният ФС утвърждава избора на определения от НЖ  главен асистент с явно,

поименно гласуване и подпис на предварително подготвени бланки. Бланките се

прилагат към протокола от ФС.

16. Ректорът, след решение на ФС, издава заповед за утвърден от съответния ФС

избор на даден канидат за академичната длъжност главен асистент и за издаване на

диплома . Екземпляр от заповедта се предоставя на Научния секретар.

17. Научният секретар организира издаването на дипломите и регистрирането им в

        Книгата-регистър на МУ-Плевен.



18. Научният секретар изпраща в НАЦИД : Информационна карта (Сирена) на

избраните главни асистенти, на електронен и хартиен носител, копие от заповедта

на Ректора за утвърден избор във ФС и копие на дипломата – в 14 дневен срок

издаването й.

19. Ректорът връчва дипломите на заседание на АС – в срок до 1 мес. от издаването й.

02. 11. 2011 г. Научен секретар на МУ-Плевен :

                                                             ( доц. д-р Мария Симеонова, дм)


