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РЕШЕНИЕ:   Факултетният съвет  

 ПРИЕМА годишния отчет на – докторант към катедра „Дизайн“ 

в редовна форма на обучение, държавна поръчка, в ПН 8.2 

Изобразително изкуство, докторска програма „Приложни, 

изящни изкуства и дизайн“, с научен ръководител проф. д-р 

Николай Николов Младенов и тема на дисертационен труд 

„История и развитие на плаката в периода от 70-те години на 

XX век в град Пловдив“. 

 УДЪЛЖАВА срока на докторантурата с една година. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет ИЗБИРА /името  е  заличено 

съгласно ЗЗЛД/ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  за  

научен ръководител, който ще поеме научното ръководство на /името  е  

заличено съгласно ЗЗЛД/ – докторант самостоятелна форма на обучение.  

Професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, в катедра 

„Изящни изкуства“. 

 

 
РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА и ПРЕДЛАГА НА 

Академичния съвет да утвърди хоноруван преподавател към катедра „ 
Приложни изкуства“, при наличие на часове, за учебната 2022 – 2023 
година: 

 



 /името  е  заличено съгласно ЗЗЛД/ – Нов преподавател по 
дисциплината  „Основи на операторското майсторство“. 
 
 
 
 
РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА и ПРЕДЛАГА НА 

Академичния съвет да утвърди хоноруван преподавател към катедра 
„Дизайн“, при наличие на часове, за учебната 2022 – 2023 година: 

 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/– по дисциплината  

"Интерактивен дизайн", магистри  Графичен дизайн и фотография. 

 
 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА следните курсови съветници 
за специалностите към трите катедри на факултет „Изобразителни 
изкуства“ за учебната 2022 – 2023 година: 

 
Към катедра „Изящни изкуства“: 

1. От 1 до 4  курс ПОИИ – /името  е  заличено съгласно ЗЗЛД/ 
2. Магистри ПОИИ, Живопис, Графика, Скулптура – /името  е  

заличено съгласно ЗЗЛД/ 
3. Стенна живопис маг.,бак. – /името  е  заличено съгласно 

ЗЗЛД/ 
 

 

Към катедра „Приложни изкуства“: 
1. Специалност „Сценография“, от 1 до 4 курс и маг. –   /името  

е  заличено съгласно ЗЗЛД/ 
2. Специалност „Фотография“, от 1 до 4 курс и маг. –/името  е  

заличено съгласно ЗЗЛД/ 
 

Към катедра „Дизайн“: 
 

1. Специалност „Моден дизайн“ – /името  е  заличено 
съгласно ЗЗЛД/, бакалаври от 1 до 4 курс и маг. 

2. Специалност „Графичен дизайн и фотография“ –  /името  е  
заличено съгласно ЗЗЛД/, бакалаври от 1 до 4 курс и маг. 
 

 


