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РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 27.04.2022 година 

(Протокол №9) 

 

РЕШЕНИЕ: Приема следната промяна в Правилника за дейността на курсовите 

съветници:  

Глава Първа: 

Чл. 3 (1): 

(1) Отпада текстът: В началото на всяка учебна година Факултетните 

съвети по предложение на отделните катедри определят броя на курсовите 

съветници за специалностите, по които се провежда обучение в АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

Нов текст: В началото на всяка учебна година по предложение на 

Факултетните съвети се одобряват курсовите съветници за специалностите, 

по които се провежда обучение в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив. 

(2) Отпада текстът: Апаратът на КС е структуриран от преподаватели по 

различни дисциплини в отделните специалности в АМТИИ 

Нов текст: Всяка специалност, по която се провежда обучение в 

АМТИ„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, има определен курсов съветник, 

който отговаря за студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

РЕШЕНИЕ: АКТУАЛИЗИРА квалификационните характеристики за ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на всички специалности, предлагани за обучение в 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 
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РЕШЕНИЕ: АКТУАЛИЗИРА учебния план на специалност „Изпълнителско изкуство 

– пиано“, ОКС „Бакалавър“, в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив с нова 

учебна дисциплина /факултативна/ с наименование „Езикова култура и комуникация“. 

На основание чл. 34, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на АМТИИ се 

предоставя възможност новата дисциплина да бъде изучавана от студентите във всички 

специалности, ОКС „Бакалавър“, в Академията. 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по…, специалност „Методика на обучението по музика“ за 

нуждите на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“ към Факултет „Музикална 

педагогика“.  

РЕШЕНИЕ: ПРИЗНАВА академична длъжност  „Професор“,  придобита в друго 

висше учебно заведение, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗРАСРБ и чл. 44, ал. 1 от 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА нов хоноруван преподавател към катедра „Класическо и 

Поп и джаз изпълнителско изкуство“ от летен семестър на учебната 2021 – 2022 година, 

при наличие на часове, като му възлага учебни часове по корепетиция към Академичен 

оперен театър при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

РЕШЕНИЕ: ПРИЗНАВА академична длъжност  „Професор“,  придобита в друго 

висше учебно заведение, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗРАСРБ  и  чл. 44, ал. 1 от  

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични  длъжности в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА нов хоноруван преподавател към катедра „Дизайн“, при 

наличие на часове, от летен семестър на учебната 2021 – 2022 година – дисциплина 

„Интерактивен дизайн“, специалност „Графичен дизайн“, ОКС „Магистър“. 

 

 

 

 


