РЕШЕНИЯ
на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.06.2022 г.
(Протокол № 43)
1. Приема нова и актуализирана учебна документация, както следва:
- Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
1) Нов учебен план и квалификационна характеристика на съвместна магистърска
програма „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по
математика, компютърно моделиране и информационни технологии“ с
продължителност на обучение 2 семестъра, дистанционна форма на обучение.
- Професионално направление 4.2. Химически науки
1) Актуализиран учебен план на специалност „Химия”, ОКС „бакалавър”,
редовна форма на обучение.
2) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Информатика и
информационни технологии в химията и химичното образование“ с продължителност
на обучение три и четири семестъра, редовна форма на обучение.
3) Актуализиран учебен план на магистърска програма „Медицинска химия“ с
продължителност на обучение три и четири семестъра, редовна форма на обучение.
- Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
1) Актуализирани учебни планове за специалност „Компютърни системи и
технологии”, ОКС „професионален бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение.
- Професионално направление 5.13. Общо инженерство
1) Актуализирани учебни планове и квалификационна характеристика на
специалност „Индустриален мениджмънт“, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма
на обучение.
2) Актуализирани учебни планове и квалификационна характеристика на
магистърска програма „Управление на органични индустриални производства“ с
продължителност 3 семестъра и 4 семестъра, редовна и задочна форма на обучение.
Документацията за всички направления се прилага от учебната 2022/2023 г. за
студентите с начало на обучение от учебната 2022/2023 г.
2. Приема График на учебния процес през учебната 2022/2023 г. за ОКС
„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.
3. Приема Наредба за определяне на учебната заетост на академичния състав в
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за учебната 2022/2023 г.
4. Признава за целите, посочени в т.6, ал.1 от Наредбата за държавните
изисквания за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища, ОКС „бакалавър“ по специалност „Управление
„Управление на информацията“ на Петър Илиев Попов, придобита с диплома, издадена
на 13.12.2008 г. от университет Рочестър, САЩ. В съответствие с чл. 8, ал. 2 от
ПППВОЗПОЧВУ на Петър Илиев Попов да бъде издадено удостоверение, с което да
продължи обучението си в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.
5. Създава Център за професионално обучение към Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“– Бургас, към отделението за СДК.
6. Приема Правилник за устройството и дейността на Център за професионално
обучение към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
7. Приема актуализирани Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи
в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
8. Приема актуализирани Правила за статута и дейността на ЦНИЛ.
9. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на
висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2.
1

Педагогика (Методика на обучението по Околен свят в детската градина), със срок три
месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
10. 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
три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
11. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3.
Философия, специалност Философия, със срок три месеца от обнародването му в
Държавен вестник.
12. Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология, научна специалност Славянски литератури, със срок три месеца от
обнародването му в Държавен вестник.
13. Обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” в
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език), със срок
два месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
14. Утвърждава сума в размер на 20 000 лв. за допълнително финансово
стимулиране съгласно Вътрешни правила за регламентиране на реда на заплащане на
допълнително финансово стимулиране на научноизследователския състав, назначен на
трудов договор, за авторство или съавторство на научни публикации в списания,
реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus.
15. Одобрява финансиране на проектно предложение Вх. № НИ-01-1341/20.05.2022 г. „Подобряване на функционалните свойства на млечните продукти чрез
добавяне на антиоксидантни екстракти от гроздови семена“ с ръководител доц. д-р
Катя Габровска, с продължителност 1 година и средства в размер на 21 147 лв.
16. Приема Отчет за дейността на Комисията по етика в Университет „Проф. д-р
Асен Златаров” за периода юни 2021 - юни 2022 г.
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