ПРОТОКОЛ №1/07.11.2011 г.
Днес 07.11.2011 г. /вторник/ от 10 ч. се проведе катедрен съвет на
катедра “Математически анализ“ .
Присъстват: проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан
Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р
Галина Векова, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Иванка Касандрова,
доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка
Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Иванка Николова, ас. Слав
Чолаков
Отсъстват: без отсъстващи
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за изминалия мандат 2007-2011 г.
2. Избор на ръководител катедра
3. Разни
По точка 1.
Проф. д-р П. Пройнов представи отчета си като ръководител на
катедра „Реален анализ” за изминалия мандат 2007-2011г.
Доц. д-р И. Касандрова представи отчета си като ръководител на
катедра „Комплексен анализ и диференциални уравнения” за изминалия
мандат 2007-2011г.
Изнесените отчети бяха приети за сведение без забележки и
допълнения.
По точка 2.
Бяха направени следните предложения за ръководители на катедра
„Математически анализ”.
Проф. д–р П. Пройнов предложи себе си за ръководител катедра.
Доц. д–р Н. Милев предложи доц д–р А. Захариев за ръководител
катедра.
Предложените кандидатури бяха подложени на тайно гласуване при
следния резултат.
За доц. д-р А. Захариев – 9 гласа „за” , за проф. д-р П. Пройнов – 4
гласа „за”.
На базата на получените резултати, комисията обяви за избран за
ръководител на катедра „Математически анализ” доц. д-р А. Захариев.
По точка 3.
Доц. д-р Боян Златанов предложи за одобрение от катедрата
конспект за докторант по математически анализ, което бе подложено на
гласуване.
Гласували за – 13, против - 0.

Предложеният от доц. д-р Боян Златанов конспект за докторант по
математически анализ бе одобрен единодушно от членовете на катедрата.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
07.11.2011г.
Рък. катедра „Реален анализ”:
/проф. д-р П. Пройнов/
Рък. катедра „Комплексен анализ и
диференциални уравнения”:
/доц. д-р И. Касандрова/
Протоколчик:
/гл. ас. д-р А. Георгиева/

