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РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избира и предлага на Академичния 

съвет да утвърди за учебната 2022/2023 година хонорувани 

преподаватели, при наличие на часове, към катедра „Изящни изкуства“ 

/имената са заличени съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избира и предлага на Академичния 

съвет да утвърди за учебната 2022/2023 година хонорувани 

преподаватели, при наличие на часове, към катедра „Приложни 

изкуства“ /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избира и предлага на Академичния 

съвет да утвърди за учебната 2022/2023 година хонорувани 

преподаватели, при наличие на часове, към катедра „Дизайн“ /имената 

са заличени съгласно ЗЗЛД/. 

 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА и ПРЕДЛАГА НА 

Академичния съвет да УТВЪРДИ следните промени в актуализираните 

учебните планове, учебни програми и квалификационни характеристики 

на специалност „Фотография''  – ОКС ''Бакалавър'' и ОКС ''Магистър'': 

  В ОКС ''Бакалавър'':  

 - Дисциплината ''Фотографско изкуство'',  да се преименува на 

''Артистична фотография''. 



  В ОКС ''Магистър'' - 2 семестъра обучение: 

-  Дисциплината ''Фотографско изкуство на ХХ век'',  да се преименува на 

''Фотографско изкуство на ХХ – ХХI век''. 

- Дисциплината ''Фотографски анализ'',  да се преименува на ''Анализ и 

интерпретация на фотографско изображение''. 

- Дисциплината ''Теория на фотографията'',  да се преименува на 

''Фотография и модерна култура''. 

В ОКС  ''Магистър'' - 3 семестъра обучение: 

- Дисциплините "Фотографско изкуство I и II" се обединят и преименуват 

на "Съвременност и фотография", която ще се изучава в три семестъра. 

- Дисциплината ''Фотографски анализ '', да се преименува на ''Анализ и 

интерпретация на фотографско изображение''. 

- Дисциплината ''Фотографско изкуство на ХХ век'', да се преименува на 

''Фотографско изкуство на ХХ – ХХI век''. 

- Дисциплината ''Теория на фотографията'' , да се преименува на 

''Фотография и модерна култура''. 

- Дисциплината „Издателски програми и предпечатна подготовка'' , да 

се преименува на  ''Книга и предпечат''. В  Учебният план на Фотография 

ОКС Магистър 1.5 г. да стане задължителна дисциплината. 

 

В ОКС ''Магистър'', 2 и 3 семестъра на обучение, акта на дипломирането 

да става при следните компоненти: 

1. Aвторска фотографска изложба. 

2. Теоретична разработка на концепция на изложба. 



3. Презентация на авторско портфолио. 

 

В ОКС ''Бакалавър'', акта на дипломирането да става при следните 

компоненти: 

1. Aвторска фотографска изложба. 

2. Авторска фотокнига. 

3. Теоретична разработка на концепция на изложба и на 

фотокнига. 

 

 

 

 


