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РЕШЕНИЯ 

НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол № 1 от 05.09.2022 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ:  Във връзка с обявен в ДВ – бр. 52 / 05.07.2022 г., 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 
задължително пиано“, към катедра „Изящни изкуства“, Факултетният съвет 
УТВЪРЖДАВА научно жури в следния състав:  

 
 

Вътрешни членове: 
 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

Резерва: 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

 
Външни членове: 
 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ – Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ – ПУ“ Паисий 

Хилендарски“ 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ – ШУ "Епископ К. 

Преславски" 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/– ШУ "Епископ К. 

Преславски" 

Резерва: 



 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ – ШУ "Епископ К. 

Преславски" 

 
 

РЕШЕНИЕ:  Във връзка с обявен в ДВ – бр. 52 / 05.07.2022 г., конкурс за 
заемане на академична длъжност „Доцент“ по скулптура, в област на 
висше образование 8. Изкуства. Професионално направление 8.2. 
Изобразително изкуство, към катедра „Изящни изкуства“, Факултетният 
съвет УТВЪРЖДАВА научно жури в следния състав:  

 
Вътрешни членове: 
 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

Резерва: 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ 

 
Външни членове: 
 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ –  Великотърновски 

университет "Св. св. Кирил и Методий" 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ – УАСГ- София 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ – УАСГ- София 

 

Резерва: 

 /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/ –  Великотърновски 

университет "Св. св. Кирил и Методий" 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет ИЗБИРА /имената са заличени 

съгласно ЗЗЛД/ за  научен ръководител, който ще поеме научното 

ръководство на /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/, докторант 

държавна поръчка, редовна форма на обучение. Професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство, в катедра „Изящни изкуства“. 

 
 
 


