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РЕШЕНИЯ: 

 

 

По първа точка от дневния ред: 

1. Утвърждава Проекта на Мандатна програма на ръководството на 

Югозападния университет за 2019 – 2023 година. 

По втора точка от дневния ред: 

2.1. Приема Годишния доклад за състоянието на Университета за периода от м. 

ноември 2019 година до м. октомври 2020 година с направените предложения за 

изменение и допълнение. 

2.2. Приема годишното Общо събрание на Югозападния университет „Неофит 

Рилски“ да се проведе след 31.01.2021 година, с изтичане срока на въведените 

противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.   

В случай на удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, да бъдат 

обсъдени възможностите за неговото провеждане.   

По трета точка от дневния ред: 

3.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

  ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 

 - по образователно-квалифкационна степен „Магистър”, програма  „Музикално 

възпитание и обучение“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по... за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър”  в 

същото професионално направление и в професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство,  редовна  форма на обучение със срок на обучение – 2 семестъра, на 

английски език. 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

 - по образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Компютърни системи и технологии“, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

години, на английски език; 

 - по образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Информационни и комуникационни технологии“, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години, на английски език. 

3.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА – приети с решение на ФС, Протокол № 17 / 

17.11.2020 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Графичен и 

рекламен дизайн в модата“ в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалности  

от същото професионално направление и по специалност в професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство) редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 8 / 

06.10.2020 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Филологически аспекти на работа в медиите“ в професионално направление 2.1. 
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Филология след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в същото професионално направление,  редовна форма на 

обучение; срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Филологически аспекти на работа в медиите“  в професионално направление 2.1. 

Филология 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“ на програма „Английски 

език и междукултурно общуване“ в професионално направление 2.1. Филология след 

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

специалност „Английска филология“ или „Приложна лингвистика“ в същото 

професионално направление и по специалности от други професионални направения с 

ниво на владеене на английски език по Европейска езикова рамка, редовна форма на 

обучение; срок на обучение – 2 семестъра; 

 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки)“ 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 български език и чужд език (английски)“ 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 български език и чужд език (руски)“ 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 български език и чужд език (китайски)“ 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 български език и чужд език (турски)“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години. 

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

22.10.2020 година 

- за придобиване на допълнителна квалификация „Учител по гражданско 

образование“ след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионални направления 1.2. 

П3дагогика, 2.2. История и археология, 2.3. Философия, 3.1. Социология, антропология 

и науки за културата, 3.2. Психология, 3.3. Политически науки, 3.6. Право и 4.4. Науки 

за земята, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 (два) семестъра. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение  на ФС, 

Протокол № 8/21.10.2020 година 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Химия и 

екология“ в професионално направление 4.2. Химически науки за завършили 

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

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

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Химия и 

екология“ в професионално направление 4.2. Химически науки за завършили 

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

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

семестъра; 

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

в химията” в професионално направление 4.2. Химически науки след придобита 

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

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

семестъра; 

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

в химията” в професионално направление 4.2. Химически науки след придобита 

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

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

семестъра. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. Утвърждава Проекта за изменение и допълнение на Правилник за дейността на 

Издателския комплекс „Неофит Рилски“. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Дава съгласие Издателският план за 2020 година да бъде допълнен със следните 

заглавия: 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- „Социалната болест. Тоберкулозата в България през първата половина на XX в.“, 

автор гл. ас. д-р М. Ангелова, монография. 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 - „Психичнопрофесионална пригодност за работа“, автор доц. д-р Р. Манчева, 

учебник; 

 - „Социалните обединения“, автор проф. д.н. В. Миленкова, учебник. 

 По шеста точка от дневния ред: 

 6. Заместник-ректорът доц. д-р Ицка Дерижан запозна членовете на академичния 

съвет за насоките на ръководството и въпросите, които основните звена да обсъдят, за 

приемане на правилни и оптимални решения при подготовката и организацията на 

кандидатстудентската кампания за следващата учебна година. 

       Срок. м. януари 2021 година 

 По седма точка от дневния ред: 

 7.1. Във връзка със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 година на министъра на 

здравеопазването, както и във връзка с високия риск от усложняване на епидемичната 

обстановка през есенно-зимния сезон, приема: за срока на въвеждане на временни 

противоепидемични мерки на територията на страната при провеждане на 

предварителни обсъждания на дисертационни трудове, както и при провеждане на 

публични защити за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и 
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научната степен „Доктор на науките“, на сайта на университета освен дата, място и час, 

да се публикува линк към електронната платформа, в която се провеждат заседанията.  

 7.2. Утвърждава промените в учебния план и учебната програма по дисциплината 

„Английски език“ – задължителна учебна дисциплина в общия учебен план за обучение 

по всички докторски програми.   

 По осма точка от дневния ред: 

 8. Приема  годишния отчет за дейността на Центъра за дистанционно обучение на 

ЮЗУ „Нефит Рилски“. 

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


