
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 13. 10. 2011 г.  

(Протокол № 1) 
 

1. Преизбира доц.д-р Тодор Паличев за секретар на АС на Университет „Проф.д-р 
Ас.Златаров”. 

2. Преизбира доц .д-р Севдалина Турманова за технически секретар на АС на 
Университет „Проф.д-р Ас.Златаров”. 

3. Приема отчет за КСК за учебната 2011/2012 г., като дава висока положителна 
оценка на извършената дейност. 

4. Приема актуализация на учебен план за ОКС “магистър”, спец.”Предучилищна и 
начална училищна педагогика”. 

5. Приема еднократна промяна на учебен план за ОКС “професионален бакалавър” 
за регулирана специалност “Помощник фармацевт” и квалификационна характеристика. 

6. Приема актуализация на учебния план за ОКС “магистър” по магистърска 
програма “Маркетинг Мениджмънт” - редовно и задочно обучение.  

7. Утвърждава учебно-практическите бази за провеждане на практическо обучение 
на спец. “Медицинска сестра” ОКС “бакалавър”. 

8. Приема Доклада за изпълнение на препоръките по професионално направление 
5.2. „Електроника, електротехника и автоматика”-ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” във 
Факултета по технически науки към Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас. 

9. Приема финансовия отчет на кандидатстудентската кампания за уч. 2011/2012 г.  
10. Академичния съвет възлага на Ректорския съвет да направи индивидуално 

разпределение на възнагражденията от т. IV между участниците в кампанията, съобразно 
тяхното участие и принос. 

11. Избира доц.дин Диана Атанасова Радойнова за заемане на академичната 
длъжност «професор» по научно направление 05.03.14 «Етнография». 

12. Избира гл.ас. д-р Катажина Брониславова Попова за заемане на академичната 
длъжност «доцент» по научно направление 05.04.18 «Славянски езици(полски език)». 

13. Избира д-р Стефан Янев за редовен «гл.асистент» на 1/3 щат за водене на 
лекционни курсове по учебните дисциплини «Кинезитерапия» и «Лечебен масаж» в 
специалност «Рехабилитатор» в МК,  на основание чл.15., ал.3 от ЗРАСРБ и §8 ал.1., от 
Допълнителните разпоредби към Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на длъжности в Университета. 

14. Приема Доклад от Контролния съвет относно проведените избори за Ректор и 
Академичен съвет. 

15. Приема предложение за удължаване до 15.12.2011 г.на срока за предаване на 
протоколите от годишните отчети по НИХТД за 2011 г. 

 
 


