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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 25.06.2020 г. 

(Протокол № 14) 

 

1. Приема График на учебния процес през учебната 2020/2021 г. за ОКС 

„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 

2. Приема Наредба за определяне на учебната заетост на академичния 

състав в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2020/2021 г.  

3. Приема нова и актуализирана учебна документация, постъпила от 

Факултет по технически науки, както следва: 

1) Нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност 

„Химични технологии“, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на 

обучение; 

2) Актуализиран учебен план на специалност „Химично инженерство“, 

ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение; 

3) Актуализиран учебен план на специалност „Хранителни биотехно-

логии“, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение; 

4) Актуализиран учебен план на специалност „Компютърни системи и 

технологии“, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение; 

5) Актуализиран учебен план на специалност „Софтуерно инженерство“, 

ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение. 

4. Приема нова и актуализирана учебна документация, постъпила от 

Факултет по природни науки, както следва: 

1) Актуализиран учебен план за докторска програма „Неорганична 

химия“, редовна форма на обучение; 

2) Нов учебен план за докторска програма „Неорганична химия“, задочна 

форма на обучение; 

3) Актуализиран учебен план за докторска програма „ЕООС“, редовна 

форма на обучение;  

4) Нов учебен план за докторска програма „ЕООС“, задочна форма на 

обучение. 

5. Приема анотация за нова магистърска програма в ПН 5.13. Общо 

инженерство към специалност „Индустриален мениджмънт“ с работно заглавие 

„Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, 

постъпила от ФОН. 

6. Приема промяна в графика на държавните изпити на студентите от 

четвърти курс на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, 

ФОЗЗГ, през уч. 2019/2020 г., както следва: 

1. Първа сесия: 24.08.2020 – 13.09.2020 г. 

2. Втора сесия: 01.10.2020 – 11.10.2020 г. 
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Организацията за провеждането на държавните изпити е по приложен 

график. 

7. Приема редуциране на план-сметка за чуждоезиковото обучение през 

летния семестър на учебната 2019/2020 г. 

8. Приема Доклад за изпълнение на препоръки по САНК от проведена 

програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Медицинска 

сестра“, ОКС „бакалавър“, ПН 7.5. Здравни грижи. 

9. Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет на НАОА за акредитация на специалност от 

регулираните професии „Акушерка“, ОКС „бакалавър“, ПН 7.5. Здравни грижи, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

10. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност 

от регулираните професии „Акушерка“, ОКС „бакалавър“, ПН 7.5. Здравни 

грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и съпътстващата го документация. 

11. Приема мотивирано предложение от Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – Бургас за капацитет на специалност от регулираните професии 

„Акушерка“, ОКС „бакалавър“, ПН 7.5. Здравни грижи, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – Бургас. 

12. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност 

от регулираните професии „Помощник фармацевт“ в МК, изготвен въз основа 

на решението на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА от 

14.05.2020 г. (протокол №9), във връзка с резултата от приключилата процедура 

за следакредитационно наблюдение и контрол на регулираната специалност 

„Помощник фармацевт“ в Медицински колеж и писмо на НАОА с изх. 

№597/03.06.2020 г. 

13. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас обявява конкурс за 

заемане на академичната длъжност „главен асистент“, за нуждите на катедра 

„Педагогика и методика на обучението“, в област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност „Методика на обучението по музика в детската градина и 

началното училище“, със срок на подаване на документите 2 месеца след 

обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет страницата на 

университета.  

14. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас обявява конкурс за 

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

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

4.5. Математика (Висша математика), със срок на подаване на документите 2 

месеца от публикуването му на интернет страницата на университета. 

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

Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за висше образование 

удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. 
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Бургас на проф. д-р Нина Георгиева Султанова за една година, считано до 

13.09.2021. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да се 

използва в рамките на удължението на трудовия договор. 

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

Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за висше образование 

удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. 

Бургас на доц. д-р Никола Димитров Николов за една година, считано до 

04.08.2021. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да се 

използва в рамките на удължението на трудовия договор. 

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

Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за висше образование 

удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. 

Бургас на доц. д-р Розалин Янев Иванов за една година, считано до 

01.05.2021. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да се 

използва в рамките на удължението на трудовия договор. 

 

 

 

 

 

 

  


