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РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА /името е заличено съгласно 
ЗЗЛД/ на академична длъжност „Доцент“ по професионално 
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност 
„Балетно изкуство“ към Факултет „Музикален фолклор и 
хореография“, катедра „Хореография“.    
 
 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА /името е заличено съгласно 
ЗЗЛД/ на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 
8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Гайда и методика на 
преподаването й“ към Факултет „Музикален фолклор и хореография“, 
катедра „Музикален фолклор“. 

 
 
РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на       

докторант в редовна форма на обучение в ПН 8.3 Музикално и 

танцово изкуство, с тема на дисертационния му труд: „Мястото на 

българския народен танц при обучението на деца в Центровете за 

подкрепа за личностно развитие в България“ с научен ръководител 

/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ към катедра „Хореография“ при 

Факултет „Музикален фолклор и хореография“.  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  

 ПРИЕМА годишния отчет на  докторант в редовна форма на 

обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска 

програма „Хореография“ към катедра „Хореография“, с тема на 



дисертационния труд: „Взаимодействие между българския 

сценичен фолклорен танц и съвременни танцови стилове“ с 

научен ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/.    

 ОТЧИСЛЯВА с право на вътрешна защита докторант в редовна 

форма на обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма „Хореография“ към катедра „Хореография“, 

с тема на дисертационния труд: „Взаимодействие между 

българския сценичен фолклорен танц и съвременни танцови 

стилове“ с научен ръководител /името е заличено съгласно 

ЗЗЛД/.    

 

 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  

 ЗАЧИСЛЯВА  2 броя китайски граждани  като докторанти по чл. 

18, ал. 2 от Правилник за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ:             

в докторантура – редовна форма, платено обучение, в ПН 8.3. 

Музикално и танцово  изкуство, докторска програма 

„Хореография“ към катедра „Хореография“, с научен 

ръководител и на двамата докторанти /името е заличено 

съгласно ЗЗЛД/. 

 

 
 

РЕШЕНИЕ: ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМА И ПРЕДЛАГА НА 
АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ да вземе решение за : обявяване на конкурс за 
придобиване на академична длъжност "Професор" в област на висше 
образование 8. Професионално направление 8.3. Музикално и танцово 
изкуство по специалност „Тамбура и дирижиране на народен оркестър“. 
Във Факултет „Музикален фолклор и хореография“, катедра „Музикален 
фолклор“.   

 

 
 

 


