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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 24.09.2020 г. 

(Протокол № 18) 

 

1. Разкрива нова образователна програма „Медицинска химия“, ОКС 

„магистър“, ПН 4.2 към ФПН. Приема анотация на специалността. 

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) Учебни планове (в редовна и задочна форма) и квалификационна 

характеристика на докторската програма „Технология на природните и 

синтетични горива“; 

2) Учебен план за задочна форма на обучение, ОКС „Магистър“, за нова 

магистърска програма „Международен туризъм“, тесен профил, 1 година (2 

семестъра), след ОКС „Бакалавър“, ПН 3.9 Туризъм и квалификационната 

характеристика за магистърската програма; 

3) Актуализиран учебен план за задочна форма на обучение, ОКС 

„Магистър“,  магистърска програма „Мениджмънт на туристическата 

дестинация“, широк профил (2 години, 4 семестъра, след ОКС „Професионален 

бакалавър“ от ПН 3.9 Туризъм); 

4) Актуализиран учебен план за задочна форма на обучение, ОКС 

„Магистър“, магистърска програма „Управление на туризма“, широк профил (2 

години, 4 семестъра, след ОКС „професионален бакалавър“ от ПН 3.9 Туризъм); 

5) Актуализиран учебен план за задочна форма на обучение, ОКС 

„Магистър“, магистърска програма „Управление на туризма“, широк профил (2 

години, 4 семестъра, след ОКС „Бакалавър“ от ПН 3.8 Икономика и ПН 3.7 

Администрация и управление). 

6) Актуализирани учебни планове ОКС „Магистър“, редовна и задочна 

форма на обучение, широк профил, и квалификационна характеристика на 

магистърска програма “Управление и развитие на човешките ресурси“, спец. 

„Стопанско управление“; 

7) Актуализирани учебни планове ОКС „Магистър“, за редовна и задочна 

форма на обучение, тесен профил (за ПН 3.7) на магистърска програма 

„Управление и развитие на човешките ресурси“,; 

8) Актуализирани учебни планове ОКС „Магистър“, редовна и задочна 

форма на обучение, широк профил и квалификационна характеристика на 

магистърска програма “Финансов мениджмънт на предприятието“, спец. 

„Стопанско управление“; 

9) Актуализирани учебни планове ОКС „Магистър“ за редовна и задочна 

форма на обучение, тесен профил (за ПН 3.7) на магистърска програма 

„Финансов мениджмънт на предприятието“; 

10) Актуализирани учебни планове ОКС „Магистър“, редовна и задочна 

форма на обучение, широк профил и квалификационна характеристика на 

магистърска програма “Администрация и управление в публичния сектор“, спец. 

„Стопанско управление“. 

3. Приема нова квалификационна характеристика на специалност «Медицина», 

ПН 7.1. 

4. Приема актуализиран учебен план и квалификационна характеристика на 

специалност „Лекарски асистент“, ПН 7.5, ОКС „бакалавър“, редовна форма на 
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обучение. Актуализираната учебна документация влиза в сила от учебната 2020/2021 г. 

за студентите с начало на обучение 2020/2021 г. 

5. Приема актуализирана учебна документация, постъпила от Технически 

колеж. Актуализираната учебна документация за редовна форма на обучение влиза в 

сила от учебната 2020/2021 г. за студентите с начало на обучение 2020/2021 г. 

1) Актуализирани учебни планове на специалност „Компютърни системи и 

технологии”, ОКС „Професионален бакалавър”, ПН 5.3., редовна и задочна 

форма на обучение; 

2) Актуализирани учебни планове на специалност „Компютърен 

индустриален дизайн”, ОКС „Професионален бакалавър”, ПН 5.3., редовна и 

задочна форма на обучение; 

3) Актуализиран учебен план на специалност „Автомобилна електроника”, 

ОКС „Професионален бакалавър”, ПН 5.2.,  

4) задочна форма на обучение. 

6. Приема еднократна  промяна в следните учебни планове: 

1) В учебния план на специалност История и философия, приет на АС, 

протокол 33/18.05.2017г., ОКС „бакалавър”, редовно обучение, дисциплината 

Хоспитиране (Философия) да бъде преместена еднократно от VІ в VІІ семестър. 

2) В учебния план на специалност История и психология, приет на АС, 

протокол № 60/23.05.2019г., ОКС „бакалавър”, редовно обучение, дисциплината 

„Хоспитиране (цикъл „Философия”- етика, естетика, психология, логика, 

философия, право)”, да бъде преместена еднократно от VІ в VІІ семестър.  

7. Приема Доклад–самооценка с приложения към него доказателствен материал, 

за изпълнение на препоръките, направени от Постоянната комисия по Технически 

науки от програмната акредитация на професионално направление  5.2 

“ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” за ОКС “Бакалавър”, 

“Магистър” и “Професионален бакалавър”, редовна  и задочна форма на обучение в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, в рамките на следакредитационния 

период. 

8. Приема актуализация на Правила за отпускане на стипендии, награди и 

помощи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.  

9. Приема Бюджетите на основните звена, в т.ч. по катедри/секции за 2020 г., 

като част от бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. 

10. Избира Роман Николаевич Корниенко на академичната длъжност 

„асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност Кинезитерапия, за нуждите 

на МК. 

11. Избира Стоимен Йорданов Гечев на академичната длъжност „асистент” в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 

7.1. Медицина, научна специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация 

12. Избира Пейо Кирчев Събев за преподавател по практика в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 

Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, за нуждите на МК. 

13. Избира Светла Христова Стоева - Стойкова, за преподавател по 

практика в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално 

направление 7.3. Фармация, за нуждите на МК. 

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

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна 

специалност „Вътрешни болести“, със срок на подаване на документите 2 месеца след 



3 

 

обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет страницата на 

университета. 

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

заемане на академичната длъжност „доцент” в Област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна 

специалност „Вътрешни болести“, със срок на подаване на документите 2 месеца след 

обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет страницата на 

университета.     

16. 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 

4.1. Физически науки, със срок един месец след публикуването му на сайта на 

университета. 

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

преподавател в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт, със 

срок за подаване на документите - два месеца след публикуването на конкурса  на 

интернет страницата на университета.  

18. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас да подготви и подаде 

проектно предложение с работно заглавие „Модернизация и интернационализация на 

образователния процес в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас с 

приоритетни области: 

4.2 Химически науки 

5.3 Комуникационна и компютърна техника 

5.10 Химични технологии 

7.1 Медицина 

7.3 Здравни грижи 

И партньори: 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Тракийски университет – 

Стара Загора, Технически университет – Варна и Химикотехнологичен и металургичен 

университет – София. 

19. Допълва решение по т.1 от Протокол №15 от заседание на АС при 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, проведено на 02.07.2020 г., както 

следва: 

1) Дава съгласие следните активи: лаборатория №215, 309, 310, както и 

прилежащи коридорни пространства между лаборатории №309 и №310, 

разположени в Органичен корпус и лаборатория №308, разположена н 

Неорганичен корпус на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас, да бъдат предоставени безвъзмездно за целите на проект „Трансгранични 

региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ (Cross-Border Regions Collaborate for 

Blue Growth), в партньорство с Тракийски университет, гр. Одрин. 

2) Всички активи се предоставят безвъзмездно за целите на проекта за 

период от минимум 5 години след неговото приключване.  

20. Утвърждава учебно-практическите бази за учебната 2020/2021 г. за 

специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ ОКС „бакалавър“ във ФОЗЗГ. 

 

  


