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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 

1.1. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – приети с решение на ФС, Протокол № 6 / 

01.07.2020 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за придобили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. 

Педагогика на обучението по ... и професионална квалификация „Учител“, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за придобили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. 

Педагогика на обучението по ... и професионална квалификация „Учител“, задочна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за придобили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в друго професионално направление, различно от 

професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ..., и   не 

притежават професионална квалификация „Учител“, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за придобили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в друго професионално направление, различно от 

професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ..., и   не 

притежават професионална квалификация „Учител“, задочна форма на обучение, срок 

на обучение – 4 семестъра. 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА – приети с решение на ФС, Протокол № 13 / 

15.09.2020 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Актьорско майсторство“ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на  ФС, 

Протокол № 6 / 16.09.2020 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Информатика“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 
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- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Информатика“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 

години. 

1.2. Във връзка с решение на ФС на Факултета по изкуствата, Протокол № 15 / 

13.10.2020 година, прекратява магистърска програма „Маркетинг и реклама в модния 

дизайн“ от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство със срок на 

обучение два семестъра. 

По втора точка от дневния ред: 

2. На основание чл. 2б, ал. 5 от Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, приема Проекта на Допълнителни изисквания за развитие на 

академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“ с направените предложения за изменение 

и допълнение. 

По трета точка от дневния ред: 

3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3а от Закона за висшето образование, приема: 

1. Закрива катедра „Философия“  в структурата на Философския факултет. 

2. Премества членовете по списъчен академичен състав на катедра „Философия“ в 
катедра „Философски и политически науки“ на Философския факултет. 

3. Утвърждава структурата на катедрите във Философския факултет с членове по 

списъчен академичен състав: 

- катедра „Философски и политически науки“  

- катедра „Психология“ 

- катедра „Социология“. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за изменение на определения капацитет на професионално направление 1.2. 

Педагогика от 1650 на 2100 студенти по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“ и по образователно-квалификационнна степен „Магистър“, редовна и 

задочна форма на обучение. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Дава съгласие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност: 

 ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
- за „професор“ по професионално 4.2. Химически науки  (Биоорганична химия, 

химия на природните и физиологично активни вещества – химия на лекарствените 

средства) – един. 

По шеста точка от дневния ред: 

6.1. При възникване на извънредни обстоятелства във връзка с динамично 

развиващата се епидечичната обстановка COVID-19, се допуска провеждане на учебен 

процес във всички негови компоненти – присъствено, неприсъствено и/или в електронна 
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среда, по правила, приети с решение от съветите на основните звена. Учебният процес 

се осъществява по утвърдените учебни планове и програми, по специалности и форми на 

обучение. При необходимост и за оперативност,  деканските ръководства могат да 

взимат решения за неуредените въпроси, свързани с реализиране на учебния процес. 

В случай на промяна на епидемичната обстановка, ректорът издава заповед за 

прилагане на относимите за Университета мерки и правила за поведение и работа на 

гражданите и институциите, санкционирани с решение на Министерския съвет и със 

заповед на министъра на здравеопазването.  

6.2. Възлага на съветите на основните звена да създадат организация и условия за 

провеждане на обучението на тези студенти, които са изявили интерес и желание да 

работят в помощ на здравната система. 

6.3. Подкрепя  инициативата на Факултета по педагогика за създаване на „Банка“ 

с информация за студенти от Университета, които желаят да проведат практическото си 

обучение в реална среда, като заместват учители и преподаватели в училищата. 

По седма точка от дневния ред: 

7. Изслуша информацията, представена устно от заместник-ректора по 

образователните дейности  за приема на студенти по образователно-квалификационна 

степен „Магистър“ за учебната 2020/2021 година. 

По осма точка от дневния ред: 

8. Във връзка с висящото административно производство по жалба, депозирана 

срещу Решение 4.2. по Протокол № 1/27.11.2019 г. на Общото събрание на ЮЗУ „Неофит 

Рилски”, за избор на членове на Академичния съвет, и определението за допускане на 

предварително изпълнение, Академичният съвет потвърждава всички свои решения от 

проведените заседания в периода от 27.11.2019 година до 30.09.2020 година, както 

следва: Протокол № 1/18.12.2019 г., Протокол № 2/22.01.2020 г., Протокол № 

3/05.02.2020 г., Протокол № 4/22.04.2020 г., Протокол № 5/27.05.2020 г., Протокол № 

6/17.06.2020 г., и Протокол № 7/27.07.2020 г. 

По девета точка от дневния ред: 

9.1. Утвърждава квалификационна характеристика и общ учебен план за 

докторска програма „Логопедия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве 

на английски език, за редовна и задочна форма на обучение и за самостоятелна 

подготовка. 

9.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3а от Закона за висшето образование  във връзка 

с чл. 13, ал. 1, т. 4 от Правилника за усройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

утвърждава обслужващо звено „Център за правни изследвания“ в структурата на Правно-

историческия факултет. 

9.3. Утвърждава Проекта на Правилник за устройството и дейността на Центъра 

за правни изследвания. 
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