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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 
1. Приема Проекта за изменение и допълнение на Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“: 
§ 1. §4а се допълва и изменя така: 
1. Алинея 1 се изменя и става: 
„(1) (Нов – м. 02.2014 г., доп. – м.01.2018 г., изм. – м.10.2022 г., влиза в сила за 

зачислените докторанти от академичната 2022-2023 г.) Лицата на академичната 
длъжност „Асистент“ и на неакадемичните длъжности „Преподавател“ и „Старши 
преподавател“, които се обучават в редовна форма за придобиване на образователната и 
научна степен „Доктор“ могат заемат длъжността на не повече от половин щат по време 
на обучението си.“ 

2. Създава нова алинея 2: 
„(2) (Нова – м.10.2022 г., влиза в сила за зачислените докторанти от академичната 

2022-2023 г.) Работниците и служителите от административните и обслужващите звена 
на Университета, които се обучават в редовна форма за придобиване на образователната 
и научна степен „Доктор“, нямат право да заемат длъжността по трудов договор за срока 
на обучението. Същите имат право на неплатен отпуск за срока на обучението.“ 

По втора точка от дневния ред: 
2. Утвърждава квалификационна характеристика и учебен план: 
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ  
- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Социология и антропология на религията“ в професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата след придобита образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в професионално 
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дистанционна форма 
на обучение, срок на обучение – 1 година (2 семестъра). 

По трета точка от дневния ред: 
3. Одобрява предложението на Комисията за осъществения подбор на 

кандидатите по обявените конкурси в двата модула – „Млади учени“ и 
„Постдокторанти“, в съответствие с процедурата за изпълнение на Национална програма 
„Млади учени и постдокторанти-2“, както следва: 

Модул „Млади учени“: 
1. Т. Т. в професионално направление 2.1. Филология. 
2. А. И. в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата. 
3. Е. Ц. в професионално направление 3.2. Психология. 
4. Б. С. в професионално направление 3.6. Право, научна специалност 

„Международно право и международни отношения“. 
5. Д. С. в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника, научна специалност „Изследване и анализ на цветовото възприятие в 
компютърния дизайн“. 
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6. А. З. в професионално направление 7.4. Обществено здраве. 
Модул „Постдокторанти“: 
1. П. Ю. в професионално направление 3.8. Икономика. 
2. М. Г. в професионално направление 7.4. Обществено здраве. 
3. А. Г. в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. 
По четвърта точка от дневния ред: 
4.1. Приема Доклада по процедурата за следакредитационно наблюдение и 

контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в  Решението на Акредитационния 
съвет на НАОА за институционалната акредитация на Югозападния университет 
„Неофит Рилски“, Протокол № 15 / 20.09.2018 година. 

4.2. Приема Доклада по критерии за следакредитационно наблюдение и контрол 
при прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на 
обучение и на академичния състав на Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

По пета точка от дневния ред: 
5. Приема документацията  по утвърдените от НАОА критерии за оценяване на 

дистанционна форма на обучение по образователно-квалификационна степен 
„Магистър” в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника 
за специалностите „Аутсорсинг и киберсигурност“, „Корпоративна сигурност“, 
„Технологично предприемачество“, „Социална логистика“, „Мениджмънт и икономика 
на околната среда“, „Регионален мениджмънт и градска икономика“ и 
„Геопространствено разузнаване и анализ“, разработени за провеждане на съвместно 
обучение по Проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен 
университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил 
Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. 
София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 
Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

По шеста точка от дневния ред: 
6. Утвърждава образеца и процедурата за издаване на дубликат на диплома за 

придобита образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на 
науките“. Приложение. 

--------------------------------------------------- 

http://www.neaa.government.bg/images/SANK/Aktualizirani_kriterii_za_SANK-final_12.2015.pdf
http://www.neaa.government.bg/images/SANK/Aktualizirani_kriterii_za_SANK-final_12.2015.pdf

