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Р Е Ш Е Н И Я 

 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 4.06.2015 год. 

 

(Протокол № 52) 

 

 

1. Приема актуализация на учебен план за  професионално направление 2.1.”Филология”,   

ОКС „бакалавър”, спец. „Българска филология”, редовна форма на обучение. 

      Предложенията за промяна в учебния план включват: 

  Хорариумът на дисциплината „Западноевропейска литература”  в шести 

семестър се увеличава от 30 часа лекции на 60 часа лекции. 

 Хорариумът на дисциплината „Славянски литератури” в седми семестър се 

увеличава от 30 часа лекции на 60 часа лекции.  

 Въведен е лекционен модул 8 за избираеми дисциплини с по 15 часа лекции в 

осми семестър. 

2. Приема актуализация на учебен план за професионално направление 1.3.„Педагогика на  

обучението по...”, ОКС „магистър”, МП „Иновации в обучението по история в средното 

училище”, редовна  и задочна форма на обучение, тесен профил, два семестъра. 

3. Приема актуализация на учебен план за професионално направление 1.3.„Педагогика на 

 обучението по...”, ОКС „магистър”, МП „Иновации в обучението по история в средното 

училище”, редовна  и задочна форма на обучение, широк  профил, четири  семестъра. 

   Промените включват:  

 Промяна в срока на обучение от 3 семестъра на 2 семестъра; 

 Избираемите дисциплини от Списък 2 и Списък 3 се прехвърлят от втори в  

първи семестър; 

 Избираемите дисциплини от Списък 4, 5 и 6 се прехвърлят от трети във 

втори семестър; 

 Дисциплината „Историческо образование – традиции и иновации” от 

задължителна става избираема (Списък 6); 

 Дисциплината „Интерактивни методи и учебни технологии в обучението по 

история” от задължителна става избираема (Списък 6); 
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 Хорариумът на избираемите дисциплини от Списък 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се 

намалява с 50 %. 

4. Актуализацията на учебните планове да   се извършва само два пъти  през учебната година 

– през м. ноември и м. юни.                                                    

5. Приема решение за стартиране на процедурата и публикуване в „Държавен вестник” на 

конкурсите за прием на докторанти за учебната 2015 /2016 год. 

6. Приема Доклад - самооценка за изменение на капацитета на специалност от регулирана 

професия „Медицинска сестра, ОКС „бакалавър” за професионално направление 7.5. 

„Здравни грижи”,  област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”. 

     7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 

академичната длъжност „гл. асистент” в научна област 4. ”Природни науки, математика и 

информатика”, по  професионално направление  4.5.  Математика (висша математика), със 

срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет – страницата   

на  Университета. 

8. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключителните разпоредби   

на  Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р  Асен  

Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Донка Димитрова Тодорова  с една година, считано до 

28.09.2016 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в  

рамките на удължението на трудовия договор. 

9. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключителните разпоредби   

на   Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р  

Асен  Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Мария Чанева Брощилова  с една година, считано 

до 03.04.2016 г.. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в  

рамките на удължението на трудовия договор. 

10. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключителните разпоредби   

на   Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р  

Асен  Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Марийка Николова Парашкевова  с една година, 

считано до 25.06.2016 г.. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 

изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

11. Приема план-сметка за калкулация на разходите, свързани със защита на дисертация в ОНС  

 „доктор“ от докторанти на самостоятелна подготовка, в размер на 2500 лв. 
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12. Приема допълнение на чл.11 ал.3 в Методика за изчисляване на такси за обучение и 

допълнителни административни услуги, предлагани от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. 

Бургас, както следва: 

                    - т.13. За явявяне на държавен изпит на чуждестранно лице.  

 13. Приема доклада на Контролния съвет и потвърждава законосъобразността на изборите  

съгласно графика, за конструиране на Общото събрание. А именно: 

- законосъобразно са избрани Председател и зам. председател на Общото 

събрание на университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас 

- законосъобразно е избрана Комисия по изборите 

- законосъобразно е избран Контролен съвет 

14. Приема за сведение констатациите, които дава Контролния съвет по изборните процедури 

за нов ректор на университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас. 

 


