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РЕШЕНИЯ 

  

на Академичен  съвет 

на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство  

„Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив  

от заседанието, проведено на 30.06.2021 година 

         (Протокол № 8) 

 

 

 

АС РЕШИ: Приема доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Приложни, изящни изкуства и дизайн“ професионално направление 8.2 

Изобразително изкуство на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

 

АС РЕШИ: Приема Правилник за организацията и функционирането на комисията по 

учебни дейности на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

 

АС РЕШИ: Утвърждава промяна в названието на специалност от  „Костюм и мода“ в 

ОКС „Магистър“ да се преименува на  „Моден дизайн“.  

 

АС РЕШИ: Утвърждава промени в трисеместриалния учебен план на преименуваната  

специалност „Моден дизайн“.  

 

АС РЕШИ: Приема двусеместриален учебен план за специалност „Моден дизайн“ в 

ОКС „Магистър“. 

 

АС РЕШИ: Признава академична длъжност „доцент“ придобита в друго висше учебно 

заведение на заличено съгласно ЗЗЛД. 

 

АС РЕШИ: Приема предложението за размера на таксите за обучение срещу 

заплащане в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. 

  

АС РЕШИ: Утвърждава промените в учебните планове в изпълнение на взето решение 

на Академичен съвет на 20.11.2020 г.: 

 

 ПОМ, ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 

 ПОИИ, ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 

 БИ – БП, ОКС „бакалавър“, задочно обучение; 

 БНХ, ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 

 БНХ, ОКС „бакалавър“, задочно обучение; 

 ДНС, ОКС „магистър“, редовно обучение; 

 ИИ (народни инструменти или народно пеене), ОКС „бакалавър“, редовно 

обучение; 
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 ИИ (поп и джаз), ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 

 ИИ (класически инструмент или пеене), ОКС „бакалавър“, редовно обучение. 

 

 

АС РЕШИ: Приема предложението на хоноруваните преподаватели да се възлагат 

часове за преподавателска дейност по изключение и само в случаи, когато същите не 

могат да се възложат на щатни служители на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, които 

притежават необходимата квалификация и/или професионален опит. 

 

АС РЕШИ: Задължават катедрените съвети да възлагат на докторантите - български 

граждани и граждани на ЕС,  редовна форма на обучение, преподавателска дейност в 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив в размер от 60 до 120 часа упражнения за 

всяка учебна година, без заплащане. 

 

АС РЕШИ: Упълномощава Ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиева“-Пловдив 

да утвърди приема на студенти във всички професионални направления за учебната 

2021/ 2022 г.. 

 

АС РЕШИ: Утвърди хонорувани преподаватели към факултет „Музикална 

педагогика“. 

 

 

АС РЕШИ: Утвърди хонорувани преподаватели към факултет „Музикален фолклор и 

хореография“. 

 

АС РЕШИ: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив да провежда съвместно 

обучение с НМА „Панчо Владигеров“ – София в две магистърски програми: 

„Иновативни технологии в педагогиката на обучението по...“ в професионално 

направление 1.3. „Педагогика на обучението по..“ и „Музикално продуцентство“ в 

професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“ от учебната 2022-

2023 г. в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0034-С01 „Модернизация на учебния 

процес в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 

„Модернизация на висшите училища“ по оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. 

 

 

 

Протоколирал:     

 (Цветомира Иванова)       


