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РЕШЕНИЕ:  На основание „Инструкция за организиране и документиране на 
заседанията на факултетните комисии по качеството в АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“,  от 23 ноември  2020 година   –   ФС  ИЗБИРА следния нов член за  
попълване числеността на Комисия по осигуряване и оценка на качеството към 
Факултет „Изобразителни изкуства“:  

Нов член:  

1. /името  е  заличено съгласно ЗЗЛД/ – катедра „Изящни изкуства“. 

 

РЕШЕНИЕ:  На основание чл. 57 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 1, 
т. 5 от Правилника за устройството и дейността на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 
Пловдив и чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за атестиране на академичния състав 
Факултетният съвет ОПРЕДЕЛЯ  следното ново попълнение в състав на  комисия по 
атестиране към Факултет „ Изобразителни изкуства “ . 
 
 
Нов член:  

1. /името  е  заличено съгласно ЗЗЛД/ – катедра „Изящни изкуства“. 

 

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 7, раздел II от Правила за условията и реда за 
разпределение, разходване, наблюдение, оценка  и отчитане на средствата от 
държавния бюджет за присъщата  на АМТИИ – Пловдив научна или 
художественотворческа дейност Факултетният съвет ПРЕДЛАГА нов представител на 
факултет   „Изобразителни изкуства“ в състава на Комисията за организацията, 
провеждането и отчитането на конкурсите да бъде /името  е  заличено съгласно ЗЗЛД 
– катедра „Изящни изкуства“. 

 



РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА и ПРЕДЛАГА на Академичния съвет да 

УТВЪРДИ следните промени в имената на дисциплини в учебния план на специалност 

"Моден дизайн", ОКС „Магистър“, 1  и 1.5 годишно обучение към катедра „Дизайн“:   

Дисциплините  „Манипулация с тъканите“- I и „Манипулация с тъканите“- II, да бъдат 

преименувани, на „Текстилен дизайн“- I и  Текстилен дизайн“- II. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА актуализация в съдържанието на учебните 

програми по  дисциплините „Текстилен дизайн“- I и  Текстилен дизайн“- II,  в 

специалност „Моден дизайн“, ОКС „Магистър“, 1  и 1.5 годишно обучение. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА и ПРЕДЛАГА на Академичния съвет да 

УТВЪРДИ следните промени в имената на дисциплини в учебния план на специалност 

„Скулптура“, ОКС „Магистър“, 1.5 годишно обучение към катедра „Изящни изкуства“: 

1.  Учебната дисциплина „Технология на скулптурата“ се променя на „Реализация на 

скулптурно произведение“; 

 2.  Учебните  дисциплини „ Композиция I и Композиция II “ се променят на 

„Скулптурна композиция I“ и „Скулптурна композиция II“. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА актуализация в съдържанието на учебната 

програмата по  дисциплината Живопис I и II (бакалаври ПОИИ). 

 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра 
„Изящни изкуства“ в редовна форма на обучение, в професионално направление 8.2 – 
Изобразително изкуство, докторска програма - Приложно, изящно изкуство и дизайн, с 
тема на дисертационния труд: „Развитие на 3D градския стенопис през XXI век“ с 
научен ръководител /името  е  заличено съгласно ЗЗЛД/. 
 

 

 


