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РЕШЕНИЯ 

на Академичен съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

от заседание, проведено на 11.07.2022 година 

(Протокол №11) 

 

РЕШЕНИЕ: Присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Петър 

Луканов Вълчев за изключителен принос към развитието на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ – Пловдив и на балетното изкуство в България. Упълномощава 

ръководството да съгласува датата на тържественото връчване на дипломата. 

 

РЕШЕНИЕ: УПЪЛНОМОЩАВА Ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

– Пловдив да утвърди приема на студенти във всички професионални направления за 

учебната 2022/2023 година. 

 

РЕШЕНИЕ: СЪЗДАВА Офис за технологичен трансфер (ТТО) като обособено 

звено към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА доклад до Комисия по следакредитационно 

наблюдение и контрол /САНК/ по ПН 8.2. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА разкриването на нова специалност „Арттерапия“, 

ОКС „Магистър“, трисеместриална, редовна форма на обучение, в рамките на ПН 8.1 

Теория на изкуствата към катедра „Теория на изкуствата“, факултет „Музикален 

фолклор и хореография“. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА учебен план, квалификационна характеристика и 

учебните програми по дисциплините на нова магистърска специалност „Иновативни 

технологии в педагогика на обучението по музика“ – двусеместриална, редовна форма на 

обучение, в рамките на ПН 1.3 Педагогика на обучението по… по съвместен 

образователен проект „Модернизация на учебния процес в НМА „Проф. Панчо 

Владигеров“ и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – „Иновативни технологии в 

педагогика на обучението по музика“.    
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РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА учебен план, квалификационна характеристика и 

учебните програми по дисциплините на нова магистърска специалност „Музикално 

продуцентство“ – двусеместриална, редовна форма на обучение, в област на висше 

образование 8. Изкуства, Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

по съвместен образователен проект „Модернизация на учебния процес в НМА „Проф. 

Панчо Владигеров“ и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – „Иновативни технологии в 

педагогика на обучението по музика“.    

 

РЕШЕНИЕ: ИНДЕКСИРА заплащането на лекторските часове за упражнения на 

щатни и хонорувани преподаватели. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА Правилник за издаване на Годишник на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.  

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА Правила за ползване на материали от библиотечния 

фонд на Академична библиотека с фонотека към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив. 

 

РЕШЕНИЕ: Всички дисциплини, които не са включени в учебните планове и се 

изучават допълнително от студентите в ДЕСП, да бъдат удостоверявани с документ, 

издаден от  Департамента. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА промени в регламента за държавен изпит на 

специалност „Педагогика на обучението по музика“, ОКС „Бакалавър“. 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА следните хонорувани преподаватели към 

съответните катедри при факултет „Музикална педагогика“, при наличие на часове, за 

учебната 2022/2023 година /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по 

„Специален инструмент (поп и джаз китара)“ в област на висше образование 8. Изкуства, 
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ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство за нуждите на катедра Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство“ към факултет „Музикална педагогика“.  

 

РЕШЕНИЕ: ОБЯВЯВА конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ 

по „Интерпретация с диригент“ в област на висше образование 8. Изкуства, ПН 8.3 

Музикално и танцово изкуство, за нуждите на катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство“ към факултет „Музикална педагогика“. 

 

 

РЕШЕНИЕ: УТВЪРЖДАВА следните хонорувани преподаватели към съответните 

катедри при факултет „Изобразителни изкуства“, при наличие на часове, за учебната 

2022/2023 година /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: АКТУАЛИЗИРА учебните планове и квалификационните характеристики 

на специалност „Фотография“ – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, дву- и 

трисеместриално обучение. 

 

 

 

 

 

 


