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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведено заседание в електронна среда на 28.07.2020 г. 

(Протокол №16) 

 

 

1. Приема нова и актуализирана учебна документация, постъпила от Факултет по 

технически науки. Актуализираните и новите учебни планове влизат в сила от учебната 

2020/2021 г. за студентите с начало на обучение 2020/2021 г.: 

1) Нови учебни планове и квалификационна характеристика за специалност 

„Изкуствен интелект и виртуална реалност“, ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на 

обучение. 

2) Нови учебни планове и квалификационна характеристика за специалност 

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

3) Актуализирани учебни планове за специалност „Електроника“, ОКС „магистър“ 

– тесен и широк профил, редовна и задочна форма на обучение. 

4) Актуализирани учебни планове за специалност „Технология на материалите и 

материалознание - I“, ОКС „магистър“ – широк профил, редовна и задочна форма на 

обучение. 

5) Актуализирани учебни планове за специалност „Химично инженерство“, ОКС 

„магистър“ – тесен и широк профил, редовна и задочна форма на обучение. 

6) Актуализирани учебни планове за специалност „Електроника“, ОКС „бакалавър“, 

редовна и задочна форма на обучение. 

7) Актуализирани учебни планове за специалност „Инженерни материали“, ОКС 

„бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение. 

 2. Приема нова и актуализирана учебна документация, постъпила от Факултет по 

обществени науки. Актуализираните и новите учебни планове влизат в сила от учебната 

2020/2021 г. за студентите с начало на обучение 2020/2021 г. 

1) Разкрива нова магистърска програма в ПН 3.7. Администрация и управление, 

към специалност Стопанско управление, с работно заглавие „Управление на 

международния бизнес“. Приема анотация на специалността. 

2) Разкрива нова магистърска програма в ПН 3.9. Туризъм, към специалност 

Туризъм, с работно заглавие „Международен туризъм“. Приема анотация на 

специалността. 

3) Нови учебни планве и квалификационна характеристика за магистърска програма 

„Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура“, в ПН 5.13. Общо 

инженерство, към специалност „Индустриален мениджмънт“, редовна и задочна форма, 

продължителност на обучение – 4 семестъра. 

4) Актуализирани учебни планове на магистърска програма „Администрация и 

управление в публичния сектор“, ПН 3.7., специалност Стопанско управление, редовна и 

задочна форма, продължителност на обучение – 2 семестъра. 

5) Актуализирани учебни планове на магистърска програма „Управление и 

развитие на човешките ресурси“, ПН 3.7., специалност Стопанско управление, редовна и 

задочна форма, продължителност на обучение – 2 семестъра. 
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6) Актуализирани учебни планове на магистърска програма „Финансов 

мениджмънт на предприятието“, ПН 3.7., специалност Стопанско управление, редовна и 

задочна форма, продължителност на обучение – 2 семестъра. 

3. Приема нова учебна документация, постъпила от Медицински факултет. Учебният 

план влиза в сила от учебната 2020/2021 г. за всички действащи студенти от специалност 

Медицина. 

1) Нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност „Медицина“ 

в ПН 7.1. Медицина, ОКС „магистър“ след средно образование, редовна форма на 

обучение.  

4. Приема решение за обявяване на конкурси за прием на докторанти по плана за 

учебната 2020/2021 г.    

5. Приема структурни промени в Департамента по езиково обучение, както следва: 

- Закрива секция „Английски и френски език“ към ДЕО. 

- Открива нова катедра „Чуждоезиково обучение“, в която влиза целият  академи-

чен  състав на досега съществуващите катедра „Славянски езици и немски език“ и секция 

„Английски и френски език“  към ДЕО. 

6. Приема актуализирана организационна структура на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ - Бургас  

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

академичната длъжност „асистент”, в област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език 

(Съвременен български език), със срок един месец от обявяването  на конкурса  на сайта 

на университета. 

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

академичната длъжност „асистент”, в област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска 

литература (Българска литература след II световна война), със срок един месец от 

обявяването на конкурса  на сайта на университета. 

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

академичната длъжност „асистент”, в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията, със срок един месец от 

обявяването  на конкурса на сайта на университета. 

 

 

 

 

 


