
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 22.05.2014 г. 

(Протокол № 39)  
 

 
1. Приема актуализация на учебен план за специалност „Транспортна техника и  
    технологии”, ОКС „проф. бакалавър”, редовна форма на обучение, състояща се в  
    следното: 
      - Дисциплината „Техническа механика - втора част” да се изучава в трети семестър,   
         вместо във втори, с хорариум 30 часа; 
     - Дисциплината „Курсов проект по машинни елементи” от трети семестър се  
        премества  в четвърти.  
2.  Приема актуализация на учебен план за специалности „Електротехника”,  
    „Машиностроене и уредостроене” и „Транспортна техника и технологии”, ОКС  
    „професионален бакалавър”, задочна форма на обучение, състояща се в увеличаване  
    на извънаудиторната натовареност. 
3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”,  
    специалност „Предучилищна и начална   училищна педагогика”, магистърска  
    програма „Информационни технологии в обучението 1-4 клас”, редовна и задочна  
    форма на обучение. 
4. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”,  
    специалност „Органични химични технологии”, магистърска програма  
    „Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията”, редовна форма  
    на обучение, 4 семестъра. 
5. Приема актуализация на учебен план  за ОКС „магистър”, специалност „Технология  
    на водата”, магистърска програма ”Технология на водата”, редовна форма на  
    обучение,  3 семестъра, състояща се в преминаване от 12 на 15 седмици за всички  
    дисциплини. 

     6. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”,      
    специалност „Технология на водата”, магистърска програма ”Технология на водата”,  
    редовна форма на обучение,  4 семестъра. 

    7.  Във връзка с обучението по „Физическо възпитание и спорт” приема да бъдат  
         корегирани учебните планове на специалностите в Университета, като отпадне  
         оценката. Всички семестри да завършват само със заверка от преподавателя.   
   8.  При разпределението на часовете да се спазва изискването на чл. 25 от Закона за      
        физическото възпитание и спорт – за ОСК “проф. бакалавър”  - 180 часа, за ОКС  
        “бакалавър” – 240 часа. Часовете да се вземат по график изготвен от УМО. 
   9.  Приема Наредба за определяне на учебната заетост на академичния състав за   
       уч. 2014/2015 г. 
  10. Приема разпределение на план-приема за уч. 2014/2015 г. по специалности за  
        студенти   и докторанти.  
  11. Да бъде предоставена информация относно капацитета за ОКС „магистър” по всички  
        специалности. 
  12. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на  
        академичната длъжност „доцент” по професионално направление 1.2. „Педагогика”,  
        научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика /Андрагогия и  
        методика  на  възпитателната работа/”, шифър 05.07.01.,  със срок на подаване на  



      документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник.  
13. На основание чл. 65 ал. 1 и ал. 2  от Правилник за условията и реда за придобиване на  
      научни степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен  
      Златаров”, гр. Бургас, избира Розалина Петрова Милева на академичната длъжност  
     „асистент” по професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност  
     „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, шифър 05.02.07.,  за  
      нуждите на КТ. 
14. Приема резултатите от конкурса за научно-изследователска и художествено-творческа  
      дейност за 2014 г. Одобрените проекти са както следва: 

 Комисията към ФТН, ТК – 8 нови проекта на обща стойност 16000 лв.; 

 Комисията към ФПН, МК, ЦНИЛ – 8 нови проекта на обща стойност 16550 
лв.; 

 Комисията към ФОН, ДЕО, КТ –10 нови проекта на обща стойност 21900лв. 
15. Приема доклада на Контролния съвет относно законосъобразността на проведените   
      избори за попълване на състава на Общото събрание на Факултета по технически  
      науки. 
16. Приема доклада на Контролния съвет относно законосъобразността на проведените  
      избори във ФОН  и ТК  за попълване на състава на Студентски съвет. 
17. Приема намаление с 50 % на размера на таксите за обучение на студентите задочно  
      обучение -  пети курс от утвърдените за Университет „Проф. д-р Асен Златаров”   
      такси   в ПМС 109/10.05.2014 г. 
 

 
 
 


