ПРАВИЛА
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА ХУМАНИТАРНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ
НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ. ИВАН РИЛСКИ”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
СТАТУТ И ФУНКЦИИ
Чл. 1. С тези Правила се уреждат структурата, функциите и органите за управление на
Хуманитарния департамент.
Чл. 2. Департаментът е основно звено в МГУ “Св. Иван Рилски” (съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗВО),
което е създадено с решение на Академичния съвет от 19.12.2000 г. и след провеждането на
учредително Общо събрание на 21.12.2000 г.
Чл. 3. Департаментът осигурява обучение по философски и социални науки, чужди езици,
физическо възпитание и спорт, както и други хуманитарни дисциплини за всички студенти от МГУ “Св.
Иван Рилски”.
Чл. 4. Печатен орган на Департамента е изданието „Известия”.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
СТРУКТУРА
Чл. 5. Департаментът се състои от три катедри: “Философски и социални науки”, “Физическо
възпитание и спорт” и “Чужди езици”, обслужващи и други помощни звена (учебно-методичен кабинет
по хуманитаристика, аудио-визуален кабинет, учебно-спортен комплекс, секретариат на
Департамента).
Чл. 6. Департаментът има най-малко 14-членен академичен състав: хабилитирани и
нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в МГУ (съгласно чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от
ЗВО).
Чл. 7. Преподавателите и органите за управление се подпомагат в дейността си от
административния и помощен персонал на Департамента.
Чл. 8. По предложение на Общото събрание на Департамента и с решение на АС на МГУ към
Департамента могат да се създават програмни звена за образователни, научни и приложни дейности.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 9. Органите за управление на Департамента са: Общо събрание на Департамента, Съвет
на Департамента и Директор на Департамента. Съветът и Директорът на Департамента имат мандат
от 4 години.
Чл. 10. Общото събрание на Департамента:
(1) Включва всички преподаватели и служители на основен трудов договор с МГУ „Св. Иван
Рилски” от структурните звена на Департамента и представители на студентите и докторантите, които
съставят 15% от състава на Общото събрание.
(2) Се свиква поне веднъж годишно от неговия председател, по искане на директора на
Департамента или в едноседмичен срок от писменото искане на най-малко ¼ от неговите членове.
(3) Взема решение с явно гласуване при обикновено мнозинство (повече от половината от
гласувалите).
(4) Взема валидни решения, ако присъстват най-малко 2/3 от списъчния състав на Общото
събрание.
(5) Има следните функции:
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1. Избира председател на Общото събрание на Департамента с мандат 4 години;
2. Обсъжда и предлага на АС на МГУ Правила за дейността на ХД и изменения и допълнения в
Правилата;
3. Определя броя на членовете на Съвета на департамента, който не може да има по-малко от
11 хабилитирани преподаватели;
4. Избира Съвета на Департамента;
5. Избира директор на Департамента с мандат 4 години;
6. Обсъжда и приема годишния отчет за дейността на Департамента, подготвен от Директора.
Чл. 11. Съветът на Департамента се ръководи от Директора на Департамента и включва
ръководителите на звена в Департамента, хабилитираните преподаватели и преподавателите,
притежаващи образователна и научна степен „доктор” от Департамента и по трима хабилитирани
преподаватели от МТФ, МЕМФ и ГПФ, които се избират от съответните Факултетни съвети по
предложение на Директора на Департамента.
(1) Съветът на Департамента заседава най-малко един път в семестъра по предложение на
Директора на Департамента, който е негов член и председател по право, или по искане на най-малко
една четвърт от списъчния му състав, потвърдено с подписи.
(2) Съветът на Департамента провежда тайно гласуване само при конкурсни процедури, за
които се изисква такова гласуване. Всички останали решения се вземат с явно гласуване и обикновено
мнозинство.
(3) Заседанията на съвета са редовни и взетите решения са валидни, ако са спазени
изискванията на чл. 31 и чл. 32 от Правилника за дейността на МГУ.
(4) Функции на Съвета на департамента:
1. Предлага на АС на МГУ:
а) проекти за създаване, преобразуване и закриване на катедри и обслужващи звена към
Департамента;
б) обявяване на конкурси по чл.50 на ЗВО.
2. Избира и повишава в длъжност нехабилитираните членове на академичния състав. Право на
гласуване има само хабилитирания академичен състав. Изборът се провежда с тайно гласуване и е
валиден, ако в него вземат участие поне 2/3 от имащите право на глас. Съветът на Департамента
взема решение с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен хабилитиран академичен
състав;
3. Предлага на Ректора на МГУ освобождаване от длъжност на преподаватели по чл. 58, ал.1
от ЗВО;
4. Прави предложения пред Общото събрание на Департамента и/или органите за управление
на МГУ по въпроси, свързани с дейността и състоянието на Департамента;
5. Препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници и монографии в издателската база на
МГУ;
6. Ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния
състав;
7. Обсъжда и предлага за утвърждаване от Ректора на 5-членна комисия от хабилитирани
преподаватели за атестиране на академичния състав;
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8. Обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на
Департамента и в случаите по чл.25 от Правилата за атестиране на академичния състав на МГУ и ги
предлага на Ректора за решение;
9. Наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на Департамента и
взема мерки за нейното усъвършенстване;
10. Взема решения по финансовите въпроси на Департамента;
11. Утвърждава ръководители на катедри и секции в съответствие с изискванията на чл. 26д,
ал.4 на ЗВО;
12. Избира хонорувани преподаватели;
13. След съгласуване с Ректора на МГУ, взема решение за покана на гост-преподаватели от
страната и чужбина по реда на чл.52 от ЗВО;
14. Координира и съдейства за международните образователни и научни контакти на
Департамента и основните му звена;
15. Взема и други решения, свързани с дейността на Департамента.
Чл. 12. Директорът на Департамента:
(1) E член на академичния състав на Департамента и е на основен трудов договор в МГУ;
(2) Се избира от Общото събрание на Департамента чрез тайно гласуване и с обикновено
мнозинство. Заема длъжността на основен трудов договор със заповед на Ректора на МГУ;
(3) Се освобождава, по негово желание или след отзоваване, с решение на Общото събрание
на Департамента, прието с обикновено мнозинство;
(4) Ръководи и координира учебната и научната дейност на преподавателите, работата на
административния и помощен персонал;
(5) Ръководи Съвета на Департамента;
(6) Подготвя годишния отчет за дейността на Департамента, който се приема от Общото
събрание на Департамента;
(7) Изпълнява и други функции, произтичащи от решения на Общото събрание или Съвета на
Департамента.
Чл. 13. Консултативен орган на Директора е Директорският съвет, който го подпомага в
дейността му.
(1) Директорският съвет заседава в два състава:
1. Основен състав, в който влизат Директора на Департамента и ръководителите на звена в
Департамента;
2. Разширен състав, в който към основния състав се поканват ръководители на факултетни
звена, студенти и други лица, които могат да бъдат полезни при обсъждане на конкретната тема.
(2) Заседанията се свикват от Директора на Департамента или по предложение на поне
половината от членовете му в едноседмичен срок.
РАЗДЕЛ ІV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Тези правила са в съответствие с Правилника за дейността на Минно-геоложки университет
“Св. Иван Рилски”.
Тези правила са приети от ОС на ХД , протокол № 15/12.12. 2008 г.
Тези правила са утвърдени от АС на МГУ, протокол № 2/22.12.2008 г.
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