
 

1 
 

Заседания на Факултетния съвет 02.2016 – 02.2019 
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Дневен ред 

1/12.02.2016 26 3 29 

 

(24 хаб.) 82.7% 89.6 
1. Утвърждаване избор на ръководители катедри. 
2. Избор на Факултетна комисия. 
3. Гласуване на базов учител. 
4. Текущи. 
 
 
 

2/22.03.2016 21 8  29  69.0 
1. Предложение за зачисляване в художествено-творческа докторантура на 

самостоятелна подготовка. 
2. Приемане на год.отчети на докторанти. 
3. Предложения за промени в учебен план 
 

3/16.05.2016 25 4 29  86.2 
1. Утвърждаване изборът на ръководител катедра „МПД“. 
2. Предложение за промени в учебни планове (магистри) – профили 

„Историческо музикознание“ и „Етномузикознание“ 
3. Промяна на докторантура. 
4. Предложение за научно жури и допускане до публична защита на 

докторанти. 
5. Предложение за промени в учебните планове. 
6. Текущи 

 

4/17.06.2016 21 6 27 

 

- Ангелов 
-,Арабов 
пенсиониране 
(22 хаб.) 81.4% 

77.7 
1. Утвърждаване избор на ръководител катедра „Теория и история на 

музиката“. 
2. Зачисляване на докторант в редовна форма на обучение. 
3. Гласуване на научно жури по текущи процедури на докторанти 
4. Обявяване на конкурс за „главен асистент“ към катедра „Теория и история 

на музиката“. 
5. Обявяване на хабилитации към катедра „Пиано и акордеон“                                                                      
6.  Приемане на учебен план за магистърска       специалност. 
7. Гласуване на хонорувани преподаватели. 

 

5/28.10.2016 21 6 27  77.7 
1. Отчисляване на докторант с право на защита  към катедра „Пиано и 

акордеон“.                                                 
2.  Удължаване с една година срока на докторантурата (художествено-

творческа) на докторант към катедра „Пиано и акордеон“.                               
3.  Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение към 

катедра „Пиано и акордеон“. 
4. Гласуване продължаване трудовият договор на хабилитиран 

преподавател към катедра „Пиано и акордеон“.                                                  
5.  Предложение за хонорувани преподаватели към катедра „Оркестрови 

инструменти и класическо пеене“ катедра „Музикална педагогика“. 
 

                                              
6/30.11.2016 20 7 27  74.0 

1. Зачисляване на докторанти. 
2. Отчисляване на докторанти с право на защита. 
3. Гласуване състава на научно жури на докторанти 
4. Годишни отчети на докторанти. 
5. Удължаване срока на обучение на докторанти 
.  

 

7/18.01.2017 23 3 27  88.4 
1. Приемане на индивидуални планове на новозачислени докторанти в 

редовна форма на обучение (тема, научен ръководител). 
2. Гласуване на научно жури по текуща процедура на докторант към катедра 

„Пиано и акордеон“. 
3. Предложение от катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“, 

касаещо процедура за защита на докторска дисертация. 
4. Приемане годишен отчет на докторант към катедра „Теория и история на 

музиката“. 
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8/25.01.2017 19 7 26 

 

- Ж.Личева, 
пенсиониране 

(21 хаб.) 80.8% 

73.0 1. Гласуване състав на научно жури по обявен конкурс за  „главен асистент“. 

 

8a/30.03.2017 18 7  25 

 

- К.Примова 
Решение на КС 

72.0 
1. Избор на академична длъжност към катедра „Теория и история на 

музиката“. 
2. Приемане на годишни отчети на докторанти. 
3. Отчисляване с право на защита и научно жури. 
4. Избор на Факултетна комисия за оценяване на качеството. 

9/29.05.2017 20 5 25  76.9 
1. Актуализиране на учебни планове – ОКС „Бакалавър“. 
2. Гласуване на Научно жури по текуща процедура на докторант към катедра 

„Пиано и акордеон“. 
3. Обявяване на хабилитация към катедра „Оркестрови инструменти и 

класическо пеене“. 
 

11/29.06.2017 20 5  25  76.9 
1. Гласуване на научно жури по текуща процедура на докторант към катедра 

„Пиано и акордеон“. 
 

12/10.07.2017 17 8 25 
 

68.0 
1. Обсъждане на всички учебни планове за специалност „ПОМ“ – ОКС 
„Бакалавър“. 

13/18.09.2017 17 7 24 

 

- 
Сн.Симеонова 
пенсиониране 
(20 хаб.) 83.3% 

70.8 
1. Утвърджаване на научно жури за избор на „доцент“ към катедра 

„Оркестрови инструменти и класическо пеене“. 
2. Предложения за гласуване на хонорувани преподаватели. 
 

14/11.10.2017 20 2 22 

 

- Т.Гигова,  
- Ад.Калудова 
(19 хаб.) 86.4% 

90.9 
1. Разглеждане на предложение за преобразуване на катедри във Факултет 

„Музикална педагогика“. 
2. Предложение за оптимизиране на учебни планове – ОКС „Магистри“. 
3. Гласуване на хонорувани преподаватели. 
 

15/17.11.2017 19 2 21  86.4 
1. Обявяване на хабилитация към катедра „Оркестрови инструменти и 

класическо пеене“. 
2. Гласуване Научно жури за докторант по защита на дисертационен труд.                    
3. Гласуване Научно жури за докторант по защита на дисертационен труд.     
4. Атестиране на докторанти. 
5. Приемане годишни отчети и отчисляване на докторанти с право на защита. 
6. Избор на Атестационна комисия 
 

16/21.12.2017 22 0 22 + Б.Ясенов 

(20 хаб.) 90.9% 

100 
1. Избор за заемане на академична длъжност след конкурс. 
2. Зачисляване на докторант в редовна форма на обучение. 
3. Приемане годишен отчет,  отчисляване с право на защита,  гласуване 

състав на научно жури на докторант,  редовна форма на обучение към 
катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“. 

4. Приемане годишен отчет и смяна на научен ръководител на докторант, 
редовна форма на обучение към катедра „Оркестрови инструменти и 
класическо пеене“. 

5. Приемане годишен отчет и промяна темата на докторант, редовна форма 
на обучение към катедра „Пиано и акордеон“. 

6. Приемане годишни отчети на докторанти, редовна форма на обучение към 
катедра „Пиано и акордеон“, „Оркестрови инструменти и класическо пеене“ 
и „Музикална педагогика и дирижиране“ . 

7. Избор на председател на Атестационната комисия 
 
 
 

17/25.01.2018 20 2 22  91% 
1. Приемане на индивидуален план на новозачислен докторант в редовна 

форма на обучение към катедра „Оркестрови инструменти и класическо 
пеене“.                                                        

 2. Приемане годишен отчет,  отчисляване с право на защита,    гласуване 
състав на научно жури на докторант,  редовна форма на обучение към 
катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“. 
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Доц. Кирил Чапликов 

Декан на факултет „Музикална педагогика“ 

18/13.02.2018 20 2 22  91% 
1. Гласуване на научно жури по обявен конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ към катедра „Музикална педагогика и дирижиране“.                                                       
2. Обсъждане на критериите за допускане до защита на дипломна работа на 

студенти от специалност „ПОМ“, ОКС „Бакалавър“. 
3. Разглеждане молба на хоноруван преподавател към катедра „Музикална 

педагогика и дирижиране“.                                                                   

19/20.04.2018 17 8 25 
Решение на 
ОС 
22 хаб. (88%) 

68% 
1. Атестиране на докторанти към катедра „Музикална педагогика и  

дирижиране“и годишен отчет 
2. Промяна на научен ръководител на докторант и годишен отчет 

20/11.05.2018 17 8 26 + Св.Карагенов 

23 хаб. (88.6%) 

68% 
1. Избор за заемане на академична длъжност „Доцент“ след проведен 

конкурс. 
 

21/27.06.2018 24 2 26  92.3% 
1. Приемане перспективен план за развитието на академичния състав на 

Факултет „Музикална педагогика“. 
2. Гласуване на Научно жури по текуща процедура на докторант към катедра 

„Музикална педагогика и дирижиране“. 
3. Приемане годишни отчети на докторанти към катедра „Музикална 

педагогика и дирижиране“ и „Оркестрови инструменти и класическо пеене“.                                                               
 4.Отстраняване на докторант към катедра „Оркестрови инструменти и 

класическо пеене“.                                                                      
5. Приемане корекция в учебен план „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“.                                                                      
6. Допълване състава на Факултетната комисия по качеството.                                                              
8. Промяна в състава на Факултетната комисия по атестиране на 

академичния състав.   
 8. Гласуване на хонорувани преподаватели за учебната 2018/2019 г 
 

22/19.10.2018 23 3 25 
- Р.Богданова 
пенсиониране 
22 хаб. (88%) 

92% 
1. Зачисляване на докторанти в самостоятелна форма на обучение.  

 Приемане годишен план и отчисляване с право на защита на 
докторант, редовна форма на обучение по докторска програма 
„Музикознание и музикално изкуство“. 

 2. Предложения за нови хонорувани преподаватели.                                       
 3. Промени в приемни и държавни изпити.                                               
 4. Актуализиране на учебни планове за балавърска и магистърска степен. 
5. Гласуване предложение за включване на студент в комисията по 

качеството към Факултета. 
 

23/23.11.2018 20 5 25  80% 
1. Приемане на индивидуални планове на новозачислени докторанти 
(самостоятелна форма на обучение) към катедра „Оркестрови инструменти и 
класическо пеене“.                  
2. Приемане годишен отчет на докторант в самостоятелна форма на   
обучение към катедра „Пиано и акордеон“.   (Допълнен): Приемане годишен 
отчет на докторант в катедра „Музикална педагогика и дирижиране“                                                                             
3. Приемане годишен отчет на докторант в редовна форма на обучение и 
отчисляване с право на защита от катедра „Оркестрови инструменти и 
класическо пеене“.                                                           
4. Гласуване продължаване трудовият договор на хабилитиран 
преподавател към катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“. 
 

24/14.12.2018 18 7 25  72% 
1. Зачисляване на докторанти, редовна форма на обучение към катедри 
„Оркестрови инструменти и класическо пеене“ и „Музикална педагогика и 
дирижиране“. 

 Приемане на тема, научен ръководител и индивидуален план на 
новозачислените докторанти към катедри „Оркестрови инструменти и 

класическо пеене“ и „Музикална педагогика и дирижиране“.                  

 2. Приемане годишни отчети на докторанти към катедра „Оркестрови 
инструменти и класическо пеене“ и „Пиано и акордеон“. 
 3. Гласуване на хоноруван преподавател към катедра „Музикална 
педагогика и дирижиране“. 
 

25/15.02.2019      
 


