
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 24. 01. 2008 година  

(Протокол № 8) 
 

1. Приема учебен план на специалност „Здравен Мениджмънт,”-ОКС 
„Магистър”, редовна и задочна форма на обучение (5 семестъра) на завършили степен 
„Професионален бакалавър по здравни грижи”, и квалификационна характеристика. 

2. Приема учебен план на специалност „Предучилищна и начална училищна 
педагогика,”-ОКС „Магистър”, редовна и задочна форма на обучение (5 семестъра) на 
завършили степен „Професионален бакалавър по всички професионални направления”, 
и квалификационна характеристика. 

3. Зачислява се Розалин Янев Иванов в докторантура на самостоятелна 
подготовка по научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)”, шифър 
05.02.18 за получаване на образователна и научна степен „Доктор”, за срок от три 
години, считано от 01.01.2008.  

4. Разрешава се прекъсване по здравословни причини за срок от една година, 
считано от 01.08.2007 до 01.08.2008г. на докторантурата на Веселина Иванова 
Въжарова, задочен докторант по научна специалност „Методика на обучението по 
български език и литература I-IV клас”, шифър 05.07.03. 

5. Отчислява се с право на защита Радостина Атанасова Тунджарова, редовен 
докторант по научна специалност „Икономика и организация на труда”, шифър 
05.02.16, считано от 01.03.2008г. 

6. Отчислява се с право на защита Снежана Христова Въргова, задочен 
докторант по научна специалност „Икономика и организация на труда”, шифър 
05.02.16, считано от 01.03.2008г. 

7. Приема промяна в графика на учебния процес на уч.2007/2008. 
8. Приема Предложение за броя на приетите студенти, български граждани и 

броя на местата за редовно обучение (субсидирано и срещу заплащане на 30% от 
таксата) на българи, живеещи извън Република България в Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров”за учебната 2008/09г. 

9. Приема Правилник за приема на студенти през уч. 2008/09 г. 
10. Утвърждава кандидат-студентски справочник за приема на студенти през уч. 

2008/09 г. 
11. Приема предложение за признаване на матури от средно образование за 

кандидат-студентската кампания 2008 г. при образуването на състезателния бал на 
кандидат-студентите. 

12. Приема представената документация за програмна акредитация на 
професионално направление 5.13. „Общо нженерство”, специалност „Индустриален 
мениджмънт”, образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”, 
редовна и задочна форма на обучение - Доклад-самооценка и Доклад за изпълнение на 
препоръките на Акредитационния съвет от предходната акредитация. 

13. Утвърждава план – сметка за магистърска програма по „Предучилищна и 
начална училищна педагогика”, специалност „Предучилищна и начална училищна 
педагогика”, със срок на обучение 5 семестъра, задочно обучение, семестриална такса 
300 лв. 

14. Утвърждава план – сметка за магистърска програма по „Здравен 
Мениджмънт”, специалност „Здравен Мениджмънт”, със срок на обучение 5 семестъра, 
задочно обучение, семестриална такса 380 лв. 
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15. Обявява се конкурс за редовен доцент по шифър 02.10.12 „Технология на 
силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали” със срок 
три месеца от обявяването му в Държавен вестник.  

16. Обявява се конкурс за редовен асистент по шифър 03.02.03 „ Фармацевтична 
химия” (Фармацевтична химия) със срок един месец от обявяването му в Държавен 
вестник.  

17. Обявява се конкурс за редовен асистент по шифър 03.01.58 „Физиотерапия, 
курортология и рехабилитация” със срок един месец от обявяването му в Държавен 
вестник.  

18. Обявява се конкурс за научни сътрудници по НИС- 2 бр., степени I-III, по 
шифър 01.05.01 „Теоретична химия” със срок един месец от обявяването му в 
Държавен вестник.  

19. Обявява се конкурс за редовен асистент по шифър 05.02.16 „Икономика и 
организация на труда”, със срок един месец от обявяването му в Държавен вестник.  

20. В изпълнение на параграф 11 от Закона за висше образование, удължава 
трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на доц. д-р Пенка 
Д. Тороманова с една година, считано от 21.02.2008г. 

21. В изпълнение на параграф 11 от Закона за висше образование, удължава 
трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на  доц. д-р Елена 
Георгиева с една година, считано от 26.02.2008г. 

22. Приема предложението за обучение на турски граждани в отделението за 
подготовка на чуждестранни студенти и упълномощава Ректора да сключи договор за 
процеса на обучение. 

23. Приема предложението за сдружаване (публично - частно партньорство) към 
ръководството на Университета с цел развитие на университетската база. 

24. Намалява еднократно размера на дарението при преместване от друг ВУ за  
48 студенти от III курс, 6 семестър на МК „Албена”, от 1400 на 1000 лв. (за 
уч.2007/2008г.) 

 
 
 
 


