
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Академичния съвет  

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”  

от заседанието, проведено на 18.07.2011 година  

(Протокол  №  5) 

  

  

1. РЕШЕНИЕ: АС приема Правилата за организация на учебния процес през 

2011/2012 учебна година, които ще бъдат публикувани в интернет страницата на 

Университета. 

  

2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните правила и такси за платено обучение в ПУ 

„Паисий Хилендарски”: 

1. Завършилите висше образование по държавна поръчка могат да кандидатстват по 

общоустановения ред, определен в кандидатстудентския справочник за текущата 

учебна година. 

2. Разрешава се обучението в паралелна (втора) специалност (с изключение на 

държавно регулираните специалности) на студенти в Университета от І, ІІ и т.н. курс. 

Приемът в паралелна специалност може да става по два различни начина: 

А) ново кандидатстване  и прием в специалността по общоустановения ред, определен 

в кандидатстудентския справочник за съответната учебна година; 

Б) подаване на молба до декана, която се удовлетворява при наличие на капацитет, 

спазване на изискванията за специалността, определени в кандидатстудентския 

справочник и успех. 

3. Разрешава се прехвърляне на студенти от други висши училища при завършен първи 

курс и наличие на капацитет в съответната специалност. 

4. Разрешава се продължаващо обучение на студенти, завършили колеж 

(професионален бакалавър) при наличие на капацитет в съответната специалност. 

5. Приетите студенти по точки 1, 2, 3 и 4 могат да се обучават само срещу заплащане на 

държавната субсидия, определена за специалността, в която са приети, плюс таксата за 

обучение, определена със съответното Постановление на Министерския съвет (платено 

обучение съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 и на чл. 95, ал. 4 от ЗВО). 



6. Приетите студенти по точки 1, 2, 3 и 4 подписват при записването си декларация, че 

са съгласни да се обучават в платена форма на обучение (съгл. т. 5). 

7. Чуждестранни студенти, граждани на ЕС, обучавани в платена форма, заплащат 

всяка година такса, равна на годишната държавна субсидия плюс двете семестриални 

такси. 

8. Лицата, приети и обучавани по държавна поръчка и имащи присъдена ОНС 

„Доктор”, могат отново да кандидатстват за друга акредитирана докторска програма 

в редовна или задочна форма на обучение, но само срещу заплащане, съгласно 

Тарифата за таксите и възнагражденията при спазване на разпоредбите на чл. 21, 

ал. 2 и чл. 95, ал. 4 от ЗВО. 

Тези лица подписват декларация, че са съгласни да се обучават в платена 

форма на обучение. 
  

3. РЕШЕНИЕ: АС прие предоставените с ПМС № 137/13.05.2011 г. допълнителни 

средства от централния бюджет за 2011 година чрез бюджета на МОМН по бюджета на 

ПУ „Паисий Хилендарски” да се разпределят на база студенти и докторанти редовна 

форма на обучение, както следва: 

Общо предоставени средства                               497519 лева 

 за ПУ – Университет в гр. Пловдив              425862 лева 

 за Филиала в гр. Смолян                                 33632 лева 

 за Филиала в гр. Кърджали                            31610 лева 

 за Техническия колеж в гр. Смолян                 6415 лева 

  

4. РЕШЕНИЕ: АС удължава с една година трудовия договор на проф. д-р Славян 

Стефанов Сапарев – директор на Техническия колеж в град Смолян, считано от 

21.09.2011 година. 

  

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава съотношение 1 : 2 : 3 на заемащите академичните 

длъжности професор, доцент, главен асистент и асистент в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски”. 

  

7. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурси за: 

  

професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; 

научна специалност 01.01.12 Информатика със срок 3 (три) месеца от датата на 

обнародването му в Държавен вестник; 



доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; 

професионално направление 3.7 Администрация и управление; научна специалност 

Бизнес комуникации и връзки с обществеността със срок 3 (три) месеца от датата на 

обнародването му в Държавен вестник. 

  

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава частичните промени в учебните планове на 

специалностите „Математика” и „Приложна математика”, приети от ФС на ФМИ с 

Протокол № 40/13.07.2011 година. 

  

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от ФС на ФМИ с Протокол № 

40/13.07.2011 година академичен календар на ФМИ за учебната 2011/2012 година 

(приложен към Протокола на хартиен носител и публикуван в сайта на факултета). 

  

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промените в учебния план на магистърската 

специалност „Софтуерни технологии” (1 г. и 2 г.), приети от ФС на ФМИ с Протокол № 

40/13.07.2011 година. 

  

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава откриването, квалификационната характеристика и 

учебния план на нова магистърска програма „Спектрохимичен анализ” за 

неспециалисти със срок на задочно обучение 2 години (4 семестъра) и семестриална 

такса 700 лева, приета от ФС на Химическия факултет с Протокол № 135/14.07.2011 

година. 

  

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промяна в учебния план на магистърската програма 

„Спектрохимичен анализ” задочно обучение, приета от ФС на Химическия факултет с 

Протокол № 135/14.07.2011 г., влизаща в сила от учебната 2011/2012 година. 

  

13. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” утвърждава 

следните магистърски програми и такси към ФИСН за учебната 2011/2012 година, 

приети от ФС на ФИСН с Протокол № 63/04.07.2011 година: 

1. За завършили ОКС „Бакалавър”: 

 Счетоводство и анализ; 

 Финансов мениджмънт; 

 Бизнес администрация; 

 Бизнес комуникации и връзки с обществеността; 

 Управление на човешките ресурси; 



 Международна търговия.  

Такси за обучение – 800 лева на семестър. 

2. За завършили ОКС „Професионален бакалавър”: 

- в професионално направление 3.7 Администрация и управление 

 Корпоративно управление (такса за обучение – 700 лв. на семестър).  

- в професионално направление 3.8 Икономика 

 Бизнес икономика (такса за обучение – 700 лв. на семестър).  

3. За завършили ОКС „Бакалавър” в професионално направление 3.7 Администрация и 

управление и в професионално направление 3.8 Икономика:  

 Бизнес администрация – изнесено обучение във Филиала на ПУ в гр. Кърджали.  

4. ФИСН обявява обучение по следната изнесена магистърска програма във Филиала на 

ПУ в гр. Смолян: 

 Мениджмънт в туризма.  

5. ФИСН обявява обучение по следната изнесена двугодишна магистърска програма за 

завършили ОКС „Професионален бакалавър” в професионално направление 3.8 

Икономика в Колеж по МТМ – София: 

 Бизнес икономика (такса за обучение – 800 лв. на семестър).  

  

14. РЕШЕНИЕ: АС разкрива обучение по следните магистърски програми към 

Педагогическия факултет за учебната 2011/2012 година (приети от ФС на ПФ с 

Протокол № 12/12.07.2011 година) и утвърждава учебните им планове: 

1. Педагогика на обучението по реставрация и реконструкции – задочно обучение 

за студенти, завършили ОКС „Бакалавър” – специалност „Бит и технологии” или 

придобили учителска правоспособност за прогимназиален етап на СОУ, със 

срок на обучение 3 семестъра и такса 450 лева на семестър. 

2. Педагогика на ресоциализацията – за специалисти с ОКС „Бакалавър” в 

професионално направление Педагогика, задочно обучение, 4 семестъра, 2 

години, с такса за обучение 450 лева на семестър; обучението ще се провежда 

във Филиала на ПУ в гр. Кърджали. 

3. Образование, култура и религии – задочно обучение 2 семестъра за специалисти, 

завършили ОКС „Бакалавър” в професионално направление Педагогика и 3 

семестъра за неспециалисти, такса – 450 лева на семестър. 

4. Приложна психология – редовно обучение, държавна поръчка 1 година, 2 

семестъра за специалисти; за неспециалисти – допълнително обучение с такса 

700 лева. 



5. Консултативна психология – редовно обучение, държавна поръчка 1 година, 2 

семестъра за специалисти; за неспециалисти – допълнително обучение с такса 

700 лева. 

  

15. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” избира за гост-

преподаватели към Педагогическия факултет през учебната 2011/2012 година, както 

следва: 

-  към катедра “Педагогика, психология и социални дейности”: 

1. Проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова – на пълен годишен норматив от 360 

часа.  

2. Проф. д-р Георги Христов Бижков – на пълен годишен норматив от 360 часа.  

3. Проф. дмн Людмил Димитров Йорданов – на пълен годишен норматив от 360 

часа.  

4. Проф. д-р Златко Иванов Добрев – на пълен годишен норматив от 360 часа.  

- към катедра “Естетическо възпитание”: 

1. Проф. Анастасия Иванова Савинова–Семова – на пълен годишен норматив от 

360 часа.   

2. Доц. Иван Лилов Налбантов – на пълен годишен норматив от 360 часа.  

  

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните магистърски програми и такси за учебната 

2011/2012 година към Физическия факултет, приети от ФС на ФФ с Протокол № 

133/21.06.2011 година: 

  

  Наименование на магистърската 

програма 

Форма на 

обучение 

Срок на 

обучение 

Сем. такса в 

лева 

1. Физика на кондензираната материя редовна 

задочна 

2 семестъра 

2 семестъра 

700 

500 

2. Физика на кондензираната материя редовна 

задочна 

4 семестъра 

4 семестъра 

700 

500 

3. Електронна и лазарна техника задочна 3 семестъра 300 

4. Електронна и лазарна техника задочна 4 семестъра 300 

5. Методика на обучението по физика задочна 3 семестъра 300 

6. Приложна ядрена физика задочна 4 семестъра 400 

7. Субатомна физика задочна 3 семестъра 400 

8. Медицинска радиационна физика и 

техника 

задочна 3 семестъра 500 

9. Фотоника и модерни оптични редовна 3 семестъра 700 



технологии 

10. Експериментална физика редовна 3 семестъра 600 

11. Експериментална физика редовна 4 семестъра 600 

12. Хранителна физика редовна 

задочна 

3 семестъра 

3 семестъра 

700 

500 

13. Хранителна физика редовна 

задочна 

4 семестъра 

4 семестъра 

700 

500 

14. Информационни и комуникационни 

системи 

редовна 3 семестъра 700 

15. Информационни и комуникационни 

системи 

задочна 3 семестъра 600 

16. Инвестиционен мениджмънт в 

телекомуникациите 

задочна 3 семестъра 700 

  

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на магистърската програма 

„Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите” – 3 семестъра задочно обучение, 

приет от ФС на ФФ с Протокол № 133/21.06.2011 година. 

  

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на магистърската програма „Субатомна 

физика” – 3 семестъра задочно обучение, приет от ФС на ФФ с Протокол № 

133/21.06.2011 година. 

  

 19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове и такси на следните магистърски 

програми към Филологическия факултет за учебната 2011/2012 година, приети от ФС 

на ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 година: 

  

  І сем. ІІ сем. ІІІ сем. ІV сем. ОБЩО 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„АКТУАЛНА 

БЪЛГАРИСТИКА” 

Държавна 

поръчка 

Държавна 

поръчка 

Държавна 

поръчка 

Държавна 

поръчка 

Държавна 

поръчка 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„АКТУАЛНА РУСИСТИКА”, 

РЕДОВНО 

500,00 лв. 500,00 лв. 500,00 лв.   
1500,00 

лв. 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„АКТУАЛНА РУСИСТИКА”, 

ЗАДОЧНО 

380,00 лв. 380,00 лв. 380,00 лв.   
1140,00 

лв. 

МАГИСТЪРСКА 

ПРОГРАМА  „АНГЛИЙСКА 
450,00 лв. 450,00 лв.     900,00 лв. 



ФИЛОЛОГИЯ – 

ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД” 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – 

ПРЕВОД  И БИЗНЕС 

КОМУНИКАЦИИ” 

450,00 лв. 450,00 лв.     900,00 лв. 

МАГИСТЪРСКА 

ПРОГРАМА  „ПРЕВОД И 

ИНТЕРКУЛТУРНА 

КОМУНИКАЦИЯ” 

450,00 лв. 450,00 лв. 450,00 лв.   
1350,00 

лв. 

МАГИСТЪРСКА 

ПРОГРАМА  „ПРЕВОД ЗА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ” 

500,00 лв. 500,00 лв. 500,00 лв.   
1500,00 

лв. 

МАГИСТЪРСКА 

ПРОГРАМА   „АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА РЧЕО” 

350,00 лв. 350,00 лв. 350,00 лв.   
1050,00 

лв. 

МАГИСТЪРСКА 

ПРОГРАМА   „АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК И МЕТОДИКА” 

350,00 лв. 350,00 лв. 350,00 лв. 350,00 лв. 
1400,00 

лв. 

МАГИСТЪРСКА 

ПРОГРАМА  „ПРИЛОЖНА 

ЛИНГВИСТИКА (ИСПАНСКИ 

ЕЗИК)” 

400,00 лв. 400,00 лв. 200,00 лв.   
1000,00 

лв. 

МАГИСТЪРСКА 

ПРОГРАМА   „ПРИЛОЖНА 

ЛИНГВИСТИКА (ИСПАНСКИ 

ЕЗИК)” (учителска 

правоспособност) 

400,00 лв. 400,00 лв.     800,00 лв. 

  

  

  

 20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове и такси на следните специализации 

към Филологическия факултет за учебната 2011/2012 година, приети от ФС на ФФ с 

Протокол № 142/04.07.2011 година: 

 специализация „Журналистика” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 

 специализация „Туризъм” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 

 специализация „Книгоиздаване” – 2 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 

 специализация „Творческо писане” – 2 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 

  

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните годишни такси за обучение на докторанти на 

самостоятелна подготовка, приети от ФС на ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 година: 



 за професионално направление 2.1 Филология – 2400 лв. за самостоятелна 

форма на обучение; 1800 лв. за редовна форма; 1500 лв. за задочна форма на 

обучение. 

 за професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по филология – 

2000 лв. за самостоятелна форма на обучение; 1600 лв. за редовна форма на 

обучение; 1300 лв. за задочна форма на обучение. 

  

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава откриването на нова бакалавърска специалност 

„Френска филология” във Филологическия факултет през учебната 2012/2013 година, 

прието от ФС на ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 година. 

  

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава коригираните учебни планове на всички специалности 

във Филологическия факултет, приети от ФС на ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 

година. 

  

             

24. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев за гост-преподавател 

по НКП:2311 през учебната 2011/2012 г. на пълен норматив (по предложение на ФС на 

ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 година). 

  

25. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. дфн Иван Вълчев Кънчев за гост-преподавател по 

НКП:2311 през учебната 2011/2012 г. на пълен норматив (по предложение на ФС на 

ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 година). 

  

26. РЕШЕНИЕ: АС избира Агнешка Жемба за лектор по полски език за учебната 

2011/2012 година, считано от 01.09.2011 година (по предложение на ФС на ФФ с 

Протокол № 142/04.07.2011 година). 

  

27. РЕШЕНИЕ: АС избира Дарка Хербез за лектор по сръбски език за учебната 

2011/2012 година, считано от 01.09.2011 г. до 01.09.2012 г. (по предложение на ФС на 

ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 година). 

  

28. РЕШЕНИЕ: АС избира маг. Лусия Лопес Васкес за лектор по испански език за 

учебната 2011/2012 година, считано от 01.09.2011 г. (по предложение на ФС на ФФ с 

Протокол № 142/04.07.2011 година). 



  

 29. РЕШЕНИЕ: АС избира Сун Хунджон за лектор по китайски език за учебната 

2011/2012 година, считано от 01.09.2011 г. (по предложение на ФС на ФФ с Протокол 

№ 142/04.07.2011 година). 

  

30. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде запазен лектората към Österreich Kooperation  и 

продължен трудовия договор на маг. Татяна Деканоидзе през академичната 2011/2012 

година (по предложение на ФС на ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 година). 

  

 31. РЕШЕНИЕ: АС учредява академична награда Паисий Хилендарски във връзка с 

юбилея на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (по предложение на ФС на 

ФФ с Протокол № 142/04.07.2011 година). 

  

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава преразпределението на бройките, определени за прием 

на студенти в специалностите към Филологическия факултет през учебната 2011/2012 

година. 

  

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на 

специалност „Теология”, приета от ФС на ФИФ с Протокол № 55а/29.06.2011 година: 

студентите от ІІ курс ІV семестър – редовно и задочно обучение (през учебната 

2011/2012 г.) да изслушат лекциите по дисциплината Християнска философия със 

студентите от І курс ІІ семестър (през учебната 2011/2012 г.). 

  

34. РЕШЕНИЕ: АС избира доц. д-р Минко Любомиров Велков на академичната 

длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (Счетоводство) към 

катедра „Финанси” на втори трудов договор (на основание чл. 111 от КТ) за 

неопределено време, считано от 01.09.2011 година (по предложение на ФС на ФИСН с 

Протокол № 62/20.06.2011 година). 

  

 35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава обучението по следните магистърски програми и 

професионални квалификации към Биологическия факултет за учебната 2011/2012 

година, приети от ФС на БФ с Протокол № 172/31.05.2011 година: 

Магистърски програми 

1. Антропология – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 450 лв. 



2. Антропология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 400 лв. 

3. Биотехнологична микробиология – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 780 

лв. 

4. Биотехнологична микробиология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 680 

лв. 

5. Биотехнологична микробиология (за небиолози) – редовно, 2 години, 4 семестъра, 

сем. такса 780 лв. 

6. Биотехнологична микробиология (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, 

сем. такса 680 лв. 

7. Микробиологичен контрол и безопасност на храни – редовно, 1.5 години, 3 

семестъра, сем. такса 780 лв. 

8. Микробиологичен контрол и безопасност на храни – задочно, 1.5 години, 3 

семестъра, сем. такса 680 лв. 

9. Биофармацевтична биохимия – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 780 лв. 

10. Биофармацевтична биохимия – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 680 лв. 

11. Биофармацевтична биохимия (за небиолози) - редовно, 2 години, 4 семестъра, сем. 

такса 780 лв. 

12. Биофармацевтична биохимия (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. 

такса 680 лв. 

13. Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства – задочно, 1.5 години, 

3 семестъра, сем. такса 450 лв. 

14. Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства (за небиолози) – 

задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 450 лв. 

15. Екология, управление и контрол на околната среда – задочно, 1.5 години, 3 

семестъра, сем. такса 500 лв. 

16. Екология, управление и контрол на околната среда (за небиолози) – задочно, 2 

години, 4 семестъра, сем. такса 500 лв. 

17. Екология и опазване на екосистемите – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 

450 лв. 

18. Екология и опазване на екосистемите (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 

семестъра, сем. такса 450 лв. 

19. Биоразнообразие, екология и консервация - задочно, 3 семестъра, сем. такса 400 лв. 



20. Биоразнообразие, екология и консервация (за небиолози) – задочно, 4 семестъра, 

сем. такса 400 лв. 

21. Лечебни и етерични растения – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 750 лв. 

22. Лечебни и етерични растения – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 550 лв. 

23. Лечебни и етерични растения (за небиолози) – редовно, 2 години, 4 семестъра, сем. 

такса 750 лв. 

24. Лечебни и етерични растения (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. 

такса 550 лв. 

25. Медицинска биология – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 900 лв. 

26. Медицинска биология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 700 лв. 

27. Биоинформатика – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем.такса 500 лв. 

28. Биоинформатика (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 500 лв. 

29. Молекулярна биология и биотехнология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. 

такса 600 лв. 

30. Генетика – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 650 лв. 

31. Здравно и екологично образование – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 400 

лв. 

32. Паразитология - задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 600 лв. 

Допълнителна професионална квалификация 

1. Учител по биология (за небиологична бакалавърска или магистърска степен) – 

задочно, 3 семестъра, сем. такса 400 лв. 

2. Учител по биология (за недипломирани или дипломирани бакалаври или магистри по 

професионално направление 4.3. Биологически науки) – задочно, 2 семестъра, сем. 

такса 400 лв. 

  

36. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебния план на специалност 

„Социология”, приет от ФС на ФИФ с Протокол № 55/20.06.2011 година, влизащ в сила 

от учебната 2011/2012 г. 

  



37. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебния план на специалност 

„Социлна антропология”, приет от ФС на ФИФ с Протокол № 55/20.06.2011 година, 

влизащ в сила от учебната 2011/2012 г. 

  

38. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава всяка избираема дисциплина, която студентите от 

всички специалности на Философско-историческия факултет посещават извън 

факултета, да носи по 4 кредита (прието от ФС на ФИФ с Протокол № 55/20.06.2011 

година). 

  

 39. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. дин Казимир Попконстантинов Константинов за 

гост-преподавател към катедра „Обща история и археология” за срок от една година, 

считано от 01.10.2011 година, на 1/3 норматив (по предложение на ФС на ФИФ с 

Протокол № 55/20.06.2011 година). 

  

40. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. дин Иван Илиев Стоянов гост-преподавател към 

катедра „Обща история и археология” за срок от една година, считано от 01.10.2011 

година, на 1/3 норматив (по предложение на ФС на ФИФ с Протокол № 55/20.06.2011 

година). 

  

 41. РЕШЕНИЕ: АС удостоява проф. дпн Кейт Керншпехт с почетното звание 

„Професор Емеритус” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

  

42. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава документацията в отговор на писмо с изх. № 

495/14.04.2011 год. за изпълнение на препоръките, формулирани в решението на 

Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 30.05.2008 г., направени 

при програмната акредитация на професионално направление 5.1 Машинно 

инженерство в Техническия колеж в гр. Смолян, както следва: 

 

Самооценяващ доклад за изпълнение на препоръките, направени от Постоянната 

комисия по технически науки и военно дело. 

Самооценяващ доклад за функционирането на вътрешната система за оценяване и 

поддържане на качеството на обучение и академичния състав във висшето училище. 

  

43. РЕШЕНИЕ: АС подкрепя предложението да бъде продължен националният 

абонамент за базите данни, които се ползват от академичната общност. 

   



44. РЕШЕНИЕ: АС избира за гост-преподаватели към катедра ТМВФ на Педагогическия 

факултет през учебната 2011/2012 година, считано от 01.10.2011 година, както следва: 

 

1.      Проф. дпн Кирил Костов – с ½ годишен норматив по дисциплината ТМФВ;  

2.      Проф. д-р Лъчезар Димитров – с ½ годишен норматив по дисциплината ТМСТ.  

 

45. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план и учебната документация на 

магистърската програма „Културни и социални дейности в туризма” (редовно обучение 

при семестриална такса 800 лева), приета от ФС на ФИСН с Протокол № 59/20.01.2011 

година и обявява прием за учебната 2011/2012 година. 

   

46. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на препоръките 

на Постоянната комисия по стопански науки и управление при НАОА, направени при 

програмната акредитация на професионално направление 3.7 Администрация и 
управление. 

    

47. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на препоръките 

на Постоянната комисия по стопански науки и управление при НАОА, направени при 

програмната акредитация на професионално направление 3.7 Администрация и 

управление, приет от ФС на Филиала в гр. Кърджали с Протокол № 02/27.06.2011 
година.  

  

  

  

  

   

  

         

Вярно с оригинала:                                                  ПРОТОКОЛЧИК: 

                                  /Р. Гайдажиева/                                               /Мария Зайкова/  

  

 


