ПРОТОКОЛ № 7/ 28.06.2016г.
ПО ВТОРА ТОЧКА – Приемане на актуализиран Учебен план на специалност
“Гериатрични грижи“.
След гласуване с болшинство от 7 (седем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ: Да се приеме актуализираният Учебен план на
Спец.“Гериатрични грижи“, с общ хорариум часове - 2400ч, 180 кредита и два
държавни изпита.
На базата на актуализирания учебен план, да се изработи адаптиран за
втори и трети курс „Гериатрични грижи“.
ПРОТОКОЛ № 8/13.09.2016г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Актуализация на учебната програма по хирургия.
След гласуване с пълно болшинство от 9 (девет) гласа „ЗА“
СК РЕШИ:
Да се актуализира учебната програма по Хирургия за
спец.“Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“

ПРОТОКОЛ № 10/27.10.2016г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА – Атестиране на нехабилитирани преподаватели в
Медицински колеж. Определяне на атестационна комисия.
След гласуване с болшинство от 8 (осем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ: Съгласно чл.61 ал.1 от Правилника за устройство, дейност и управление
на Тракийски университет, Правилника за развитие на академичния състав и
Вътрешните правила за атестиране членовете на академичния състав - чл.6, чл.7
(2а)(3), през настоящата 2016-17 учебна година да бъдат атестирани следните
нехабилитираните членове на академичния състав на Медицински колеж.
от спец.“Рехабилитатор“ –
1. ст.преп. Марияна Петрова,
2. ст.преп. Катя Моллова,
3. преп. Анушка Узунова.
от спец. „Медицински лаборант“ –
1. ст. преп. Павлина Тенева,
2. ст. преп. Катя Кичукова,
3. преп. Ивелина Добрева
След гласуване с болшинство от 8 (осем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ: Да приеме предложената Атестационна комисия в състав:

Председател:
Проф.Христина Милчева,дп
Членове:
1. Проф. д-р Коста Костов,дм
2. Доц. д-р Ваня Цонева,дм
3. Проф. Христо Стоянов

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА – Атестиране на административния и технически
персонал в Медицински колеж. Определяне на атестационна комисия.
След гласуване с болшинство от 8 (осем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ: Да приеме предложената Атестационна комисия в състав:
Председател:
Проф. д-р Христина Милчева,дп
Членове:
1. Ст.преп. Катя Моллова
2. Иван Петров – гл.счетоводител
3. Вълка Петрова – инспектор „Учебен отдел“

ПРОТОКОЛ № 13/ 20.01.2017г.
ПО ПЕТА ТОЧКА – Оценяване на преподавателите подлежащи на
атестация
СК РЕШИ: След поименно гласуване на всеки атестиран преподавател
да даде следните оценки:
1. Ст. пр. Катя Генова Моллова - спец. „Рехабилитатор”
Оценка: Много добра
2. Ст.пр. Марияна Петрова Станева - спец. „Рехабилитатор”
Оценка: Много добра
3. Преп. Анушка Страхилова Узунова - спец. „Рехабилитатор”
Оценка: Много добра
4. Ст.пр. Павлина Пенкова Тенева -спец. „Мед. лаборант”
Оценка: Много добра
5. Ст.пр. Катя Стефанова Кичукова - спец. „Мед. лаборант”
Оценка: Много добра
6. Преп. Ивелина Драгиева Добрева - спец. „Мед. лаборант
Оценка: Много добра
ПРОТОКОЛ № 18/20.06.2017г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА – Приемане на актуализиран учебен план и
квалификационна характеристика на спец. „Гериатрични грижи“.
След гласуване с пълно болшинство от 8 (осем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ: Да се приеме актуализирания учебен план и квалификационна
характеристика на специалност „Гериатрични грижи“
Промените в Учебения план на специалност „Гериатрични грижи“ са както
следва:
1. Балансирано разпределение на часовете в двата основни модула:
„Социални аспекти при грижите за хората в гериатрична възраст“ и
„Здравни грижи при хората в гериатрична възраст“ и при Клиничната и
социалната практика, с оглед бъдещата реализация на завършилите в
здравеопазването и социалната сфера.
2. Учебна дисциплина „Теоретични аспекти на здравните грижи. Въведение в
професията.“- от 25 на 30 часа.
3. Учебна дисциплина „Физиология“ - от 15 на 20 часа.
4. Претрансформиране на учебната дисциплина „Институциона Социална
практика и Клинична практика и законови регламенти“ в учебната
дисциплина „Социално и здравно законодателство“ (30 часа) и включване
на Институционалните регламенти като модул от Социалните аспекти.

ПО ВТОРА ТОЧКА – Гласуване на старши преподаватели.
След гласуване с пълно болшинство от 8 (осем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ: Съгласно чл.76 (13) от Правилника за развитие на академичния
състав в Тракийски университет – „Редовните преподаватели могат да
кандидатстват за повишаване в длъжност „старши преподавател“, ако отговарят
на следните изисквания: минимален преподавателски стаж – 3 години; положителна
атестация; най-малко две научни публикации; педагогическа правоспособност или
завърщен педагогически курс“, преподавателите от спец. „Медицински лаборант“ –
Ивелина Добрева и от спец. „Рехабилитатор“ Анушка Узунова да преминат от
длъжност „преподавател“ в „старши преподавател“.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА – Обсъждане и гласуване на Комисия по учебна
дейност към Медицински колеж.
След гласуване с пълно болшинство от 8 (осем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ: В Медицински колеж да се сформира Комисията по учебна дейност в
състав:
Председател:
Ст.преп.Катя Генова Моллова – зам.директор по учебната дейност на МК
Членове:
От преподавателския състав на МК:
1. Ст.преп Павлина Пенкова Тенева – рък. спец. „Медицински лаборант“
2. Преп. Мария Генчева Димова – рък. спец. „Гериатрични грижи“
Представители на студентите:
1. Георги Дамянов Стойнов – I курс спец. „Рехабилитатор“
2. Виктория Герасимова Иванова - I курс спец. „Медицински лаборант“
3. Габриела Йоакимова Кискинова - I курс спец. „Гериатрични грижи“
Представители на потребителите на кадри:
1. Доц. д-р Ваня Цонева Иванова, дм – Зав. Клинична лаборатория работодател
2. Марияна Петрова Станева – ЦР „Кинези – 3“ - работодател
3. Антония Тодорова Tодорова-Стайкова – Н-к отдел „Здравеопазване и
социални дейности“ към Община Стара Загора

ПРОТОКОЛ № 20/26.09.2017г.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Приемане на актуализираните учебнте програми по
Анатомия за специалностите „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“,
учебната програма по Хистотехника на спец.“Медицински лаборант“ .
След гласуване с пълно болшинство от 8 (осем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ:
Да се приемат актуализираните учебни програми по:
 Анатомия - за специалностите „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“
–извършена промяна в съдържанието при запазване общия брой на
часовете
 Хистотехника на спец.“Медицински лаборант“ – извършена промяна в
съдържанието при запазване общия брой на часовете

ПРОТОКОЛ № 22/02.11.2017

ПО ВТОРА ТОЧКA – Приемане Доклада за САНК на Медицински колеж по
изпълнение на препоръките при програмна акредитация на Постоянната комисия по
здравеопазване и спорт към НАОА за програмна акредитация на професионално
направление 7.5 „Здравни грижи” в Медицински колеж, Тракийски университет – гр.
Стара Загора на спец.“Гериатрични грижи“.
След гласуване с пълно болшинство от 8 (осем) гласа „ЗА“
СК РЕШИ: Да се приеме Доклада за САНК на Медицински колеж по изпълнение
на препоръките при програмна акредитация на Постоянната комисия по
здравеопазване и спорт към НАОА за програмна акредитация на професионално
направление 7.5 „Здравни грижи” на спец.“Гериатрични грижи“ в Медицински
колеж, Тракийски университет – гр. Стара Загора.

