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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 

1.1. Приема на 12 май 2021 година от 10.30 часа  да бъде свикано Общото събрание 

на ЮЗУ „Неофит Рилски“ при следния проект за дневен ред: 

1.  Годишен доклад за състоянието на Югозападния университет „Неофит Рилски“ 

за периода 2019 – 2020 година. 

2.  Доклад за дейността на Контролния съвет. 

3. Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността 

на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

4. Избор на  резервни членове за допълване състава на Академичния съвет.  

5. Проект за разпределяне на средствата за социално-битово и културно 

обслужване за 2021 година. 

1.2. Общото събрание да се проведе присъствено при следната организационно-

техническа подготовка и условия: 

1.2.1. Членовете на Общото събрание  и членовете на комисиите са разпределени 

в Аулата, Аудитория 207 и Аудитория 208, находящи се в Учебен корпус № 1, при  

използване на не повече от 50 процента от капацитета на помещенията, при спазване на 

физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице. 

1.2.2. Между помещенията по предходната точка се осъществява аудио и видео 

конферентна връзка. 

1.2.3. Членове на Общото събрание, които са под карантина, но имат възможност 

и биха желали да участват в заседанието чрез електронна платформа (on line), могат да 

заявят тази форма на участие не по-късно от 12 часа на 11.05.2021 година. 

1.4. Поканата за свикване на Общото събрание и Проектът за изменение и 

допълнение на Правилника за устройството и дейността да се публикуват на сайта на 

Университета не по-късно от 30.04.2021 година.  

1.5. Възлага на Председателя на Общото събрание и на Ректора, при промяна на 

режима във връзка с извънредната обстановка, да предприемат съответстващи мерки във 

връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание. 

По втора точка от дневния ред: 

2. Дава съгласие да бъдат обявени конкурси за заемане на академична длъжност: 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на  

обучението по … (Методика на обучението по техника и технологии) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 5.1. Машинно инженерство 

(Процеси в промишлеността (Ергономия и промишлен дизайн)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 5.1. Машинно инженерство 

(Процеси в промишлеността (Технология и организация)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника (Комутационни системи) – един. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

- за „главен асистент“ по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Информационни и комуникационни технологии в образованието) – един; 
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- за един „главен асистент“ по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Социална педагогика) – един; 

- за един „главен асистент“ по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Педагогически технологии за овладяване на музикалните дейности в детската градина 

и началното училище) – един. 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА  

- за „главен асистент“ по професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство (Мода (Теория и история на модата и моден проект)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство (Мода (Художествено проектиране и облекло)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство (Мода (Моделиране и конструиране на облекло)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмово и телевизионно 

операторство)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и 

науки за културата (Теория и история на културата (Сакрално пространство и обредна 

система от българската народна култура)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

(Саунд дизайн във визуалните изкуства) – един. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „доцент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … 

(Методика на обучението по физика) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки (Органична 

химия) – един. 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве 

(Кинезитерапия (Кинезитерапия в педиатрията)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве 

(Кинезитерапия (Кинезитерапия в неврологията)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.4. Социални дейности – 

един; 

- за „доцент“ по професионално направление 4.3. Биологически науки 

(Физиология на животните и човека (Физиология на физическото натоварване и спорта)) 

– един. 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и 

семейно право) – два броя; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право 

(Административно право и административен процес) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право (Международно 

право и международни отношения (Външнополитическо прогнозиране)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 9.1. Национална сигурност 

– един; 
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- за „доцент“ по професионално направление 2.2. История и археология 

(Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание 

(Архиви за жени))) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.6. Право (Международно право и 

международни отношения) – един; 

- за „професор“ по професионално направление 3.6. Право (Международно право 

и международни отношения) – един; 

- за „професор“ по професионално направление 3.6. Право (Международно частно 

право) – един; 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.2. Психология  

(Криминална и юридическа психология) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.2. Психология 

(Педагогическа и възрастова психология) – един. 

По трета точка от дневния ред: 

3.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Спортна 

подготовка в детско-юношеската възраст“ в професионално направление 7.6. Спорт  след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 

специалности в същото професионално направление и специалност „Физическо 

възпитание и спорт“ в професионално направление „1.3. Педагогика на обучение по …, 

редовна форма на обучение, със срок на обучение 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Спортна 

подготовка в детско-юношеската възраст“ в професионално направление 7.6. Спорт  след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 

специалности в друго професионално направление, редовна форма на обучение, със срок 

на обучение 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Психосоциална рехабилитация“ в професионално направление 3.4. Социални дейности 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/Магистър“ по 

специалности в същото професионално направление и в професионално направление 3.2. 

Психология, задочна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра, на английски 

език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Психосоциална рехабилитация“ в професионално направление 3.4. Социални дейности 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/Магистър“ по 

специалности в друго професионално направление, задочна форма на обучение; срок на 

обучение – 4 семестъра, на английски език. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ в професионално направление 1.2 

Педагогика след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности в същото професионално направление, редовна 

форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ в професионално направление 1.2 

Педагогика след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности в същото професионално направление, задочна 

форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ в професионално направление 1.2 

Педагогика след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности в друго професионално направление, редовна 

форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ в професионално направление 1.2 

Педагогика след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности в друго професионално направление, задочна 

форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра. 

3.2. Приема проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА – приети с решения на ФС, Протокол № 

23/13.04.2021 г. и Протокол № 24/23.04.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на музикалното изкуство“ в професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по …, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по …, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Педагогика 

и социален формат на изобразителните изкуства“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по …  след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ в друго професионално направление, редовна форма на 

обучение, със срок на обучение 4 семестъра; 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

изобразително изкуство“ след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/„Магистър“ по специалности от професионално направление 1.2. 

Педагогика и 8.2. Изобразително изкуство, задочна форма на обучение, срок на обучение 

– 2 семестъра; 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

музика“ едновременно с обучението по специалностите „Изпълнителско изкуство“ и 

„Електронни технологии в музиката“ от професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, редовна форма на обучение, срок на обучение – 6 семестъра; 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

музика“ след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/ 

„Магистър“ по специалности „Изпълнителско изкуство“ и „Електронни технологии в 

музиката“ от професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, задочна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 
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 ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 

11/23.04.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Психология“ в професионално направление 3.2. Психология, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Психология“ в професионално направление 3.2. Психология, задочна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Клинична 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

други професионални направления, редовна форма на обучение, срок на обучение – 5 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Клинична 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

други професионални направления, задочна форма на обучение, срок на обучение – 5 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Криминална 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Криминална 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

същото професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Криминална 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ в друго 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучението – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Криминална 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ в друго 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучението – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Психология 

на управлението“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение –2 години;  

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Психология 

на управлението“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение –2 години;  

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Юридическа 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 
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образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Юридическа 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

същото професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Юридическа 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Юридическа 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Училищна 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в 

същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 

година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Училищна 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

същото професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Училищна психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

други професионални направления, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Училищна психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

други професионални направления, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра. 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ – 

приети с решение на ФС, Протокол № 49 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Социални дейности“ в професионално направление 3.4. Социални дейности, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Социални дейности“ в професионално направление 3.4. Социални дейности, задочна 

форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Психосоциална рехабилитация“ в професионално направление 3.4. Социални дейности 
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след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/Магистър“ по 

специалности в същото професионално направление и в професионално направление 3.2. 

Психология, задочна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Психосоциална рехабилитация“ в професионално направление 3.4. Социални дейности 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/Магистър“ по 

специалности в друго професионално направление, задочна форма на обучение; срок на 

обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Социално 

терапевтично консултиране“ в професионално направление 3.4. Социални дейности след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 

специалности в същото професионално направление и в професионално направление 3.2. 

Психология, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Социална 

работа при социално значими заболявания“ в професионално направление 3.4. Социални 

дейности след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности в същото професионално направление и в 

професионално направление 3.2. Психология, задочна форма на обучение; срок на 

обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Социална 

работа при социално значими заболявания“ в професионално направление 3.4. Социални 

дейности след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности в друго професионално направление, задочна 

форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Социални 

дейности“ в професионално направление 3.4. Социални дейности след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/Магистър“ по специалности в 

същото професионално направление, задочна форма на обучение; срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Социални 

дейности“ в професионално направление 3.4. Социални дейности след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/Магистър“ по специалности в 

друго професионално направление, задочна форма на обучение; срок на обучение – 4 

семестъра. 

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

4/26.04.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Социална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна форма 

на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Социална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, задочна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна форма 

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

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, задочна форма 

на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 4 години, предназначен да осигури обучение с 

оглед изискванията на Република Гърция; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“ в професионално направление 1.2. Педагогика, 

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

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Начална училищна педагогика и чужд език“ в професионално направление 1.2. 

Педагогика, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. 

Педагогика, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. 

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика за завършили: 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалностите „Специална 

педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Предучилищна 

педагогика с чужд език“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“ в професионално 

направление 1.2. Педагогика; образователно-квалификационна степен ”Магистър” в 

същото професионално направление по специалностите „Предучилищна педагогика“ и 

„Начална училищна педагогика“ със срок на обучение четири семестъра и други 

специалности в същото професионално направление с професионална квалификация 

„учител“,  редовна форма на обучение, срок на обучение  - 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика за завършили: 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалностите „Специална 

педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Предучилищна 

педагогика с чужд език“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“ в професионално 

направление 1.2. Педагогика; образователно-квалификационна степен ”Магистър” в 

същото професионално направление по специалностите „Предучилищна педагогика“ и 

„Начална училищна педагогика“ със срок на обучение четири семестъра и други 

специалности в същото професионално направление с професионална квалификация 

„учител“,  задочна форма на обучение, срок на обучение  - 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика за завършили 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в същото 

професионално направление без професионална квалификация „учител“ или в друго  

професионално направление,  редовна форма на обучение, срок на обучение - 4 

семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика за завършили 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в същото 

професионално направление без професионална квалификация „учител“ или в друго  

професионално направление,  задочна форма на обучение, срок на обучение - 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“  в професионално направление 1.2. 

Педагогика след придобита: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по 

специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна 

педагогика с чужд език“, „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Специална 

педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика; образователно-

квалификационна степен ”Магистър” в същото професионално направление по 

специалностите „Предучилищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика“ със срок 

на обучение четири семестъра,  редовна форма на обучение,  срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“  в професионално направление 1.2. 

Педагогика след придобита: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по 

специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна 

педагогика с чужд език“, „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Специална 

педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика; образователно-

квалификационна степен ”Магистър” в същото професионално направление по 

специалностите „Предучилищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика“ със срок 

на обучение четири семестъра,  задочна форма на обучение,  срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“, редовна форма на обучение, срок на обучение 

– 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“, задочна форма на обучение, срок на обучение 

– 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Начална 

училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Начална 

училищна педагогика и чужд език“, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Начална 

училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Начална 

училищна педагогика и чужд език“, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Начална 

училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Начална 

училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Предучилищна музикална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ в същото професионално направление, редовна форма на обучение; срок на 

обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Предучилищна музикална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“  в същото професионално направление, задочна форма на обучение; срок на 

обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Предучилищна музикална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност 

„Педагогика“  в същото професионално направление, редовна форма на обучение; срок 

на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Предучилищна музикална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност 

„Педагогика“  в същото професионално направление, задочна форма на обучение; срок 

на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в 

професионално направление 1.2. Педагогика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в същото 
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професионално направление или по специалности в други професионални направления 

с придобита педагогическа правоспособност, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в 

професионално направление 1.2. Педагогика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в същото 

професионално направление или по специалности в други професионални направления 

с придобита педагогическа правоспособност, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра. 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в 

професионално направление 1.2. Педагогика за завършили образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго  професионално направление 

и не притежават педагогическа правоспособност,  редовна форма на обучение, срок на 

обучение  - 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в 

професионално направление 1.2. Педагогика за завършили образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго  професионално направление 

и не притежават педагогическа правоспособност,  задочна форма на обучение, срок на 

обучение  - 4 семестъра. 

3.3. Прекратява обучението по програма „Музикално възпитание и обучение“ в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… по образователно-

квалификационна степен „Магистър“, редовна форма и срок на обучение 4 семестъра. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. Утвърждава Проекта на Календарен график за академичната 2021 – 2022 

година. 

По пета точка от дневния ред: 

5. На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация на работната заплата 

в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Решение на Академичния съвет, Протокол № 35/21.01.2019 

година, приема да продължи изплащането на допълнително материално стимулиране  на 

членове на академичния състав, които са публикували статии в издания, реферирани от 

SCOPUS и/или Web of Science. Възнагражденията се изплащат при доказани резултати, 

два пъти в годината – по повод на 24 май Ден на светите братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и по повод 1 

ноември Ден на народните будители и официален празник на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
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