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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 25.07.2019 г. 

 

(Протокол № 62) 

 

  

 1. Приема нова и актуализирана учебна документация, постъпила от Факулте-

та по технически науки, както следва:  

1) Нов учебен план и квалификационна характеристика за магистърска 

програма „Иновативни технологии за здравословни храни“, към специалност 

„Биотехнологии“, ОКС „магистър“, тесен и широк профил, редовна и задочна 

форма на обучение. 

2) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Химично инженер-

ство“ към специалност „Химично инженерство“, ОКС „магистър“, редовна и задоч-

на форма на обучение, тесен и широк профил. 

3) Актуализиран учебен план на специалност „Биотехнологии“, ОКС „бака-

лавър“, редовна и задочна форма на обучение. 

4) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Анализ и контрол 

на храните“ към специалност „Биотехнологии“, ОКС „магистър“, редовна и задочна 

форма на обучение. 

2. Приема постъпилия от Факултета по природни науки актуализиран учебен 

план на специалност „Химия“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

3. Приема постъпилите от Колежа по туризъм нови учебен план и квалифи-

кационна характеристика на специалност „Управление на туроператорската и тур-

агентската дейност“, ОКС „професионален бакалавър“, редовна форма на обучение.  

4. Приема решение за обявяване на конкурс за прием на докторанти – редовна 

и задочна форма на обучение,  за учебната 2019/2020 г. 

5. Приема Доклад за изпълнение на програма от мерки по САНК за изпълне-

ние на препоръки при програмна акредитация на професионално направление 

5.11. Биотехнологии за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 

6. Избира гл. ас. д-р Милен Велчев Велев на академичната длъжност 

„доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Политическа 

икономия (Обща икономическа теория) за нуждите на Колеж по Туризъм. 
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7. Избира гл. ас. д-р Розалин Янев Иванов на академичната длъжност 

„доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и 

управление“. 

8. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за 

заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 

5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и 

авиация, научна специалност „Диагностика, ремонт и поддържане на транспортна 

техника“, със срок на подаване на документите един месец от обявяването на 

конкурса на интернет страницата на университета. 

9. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за 

заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки  (Програмиране и използване на компютри), 

със срок на подаване на документите един месец от обявяването на конкурса на 

интернет страницата на университета. 

10. На база доклад от Колежния съвет на Колежа по Туризъм присъжда 

комплексна положителна атестационна оценка на гл. ас. д.н. Антонина Недкова. 

11. На база доклад от Колежния съвет на Колежа по Туризъм присъжда 

комплексна положителна атестационна оценка на преподавател ас. Катя Геор-

гиева. 

 

 

 


