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РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА  и предлага на АКАДЕМИЧЕН 
СЪВЕТ да утвърди следната промяна в справочника за кандидат-студенти 
от учебната 2023-2024 г., за специалност „Маркетинг и комуникации в 
изкуствата“, ОКС „Бакалавър“, към катедра „Теория на изкуствата“.  
„Формиране на крайната оценка/бала на кандидат-студентите е от 
успеха от дипломата ( не по- малко от Добър 4.00) и резултата от 
събеседването.“ 
 
 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА  и предлага на АКАДЕМИЧЕН 
СЪВЕТ да утвърди  включването  в справочника  за кандидат-студенти от 
учебната 2023-2024 г. на нова специалност „Арттерапия“, ОКС 
„Магистър“, към катедра „Теория на изкуствата“. 

АРТТЕРАПИЯ 

Форма на обучение: 

степен „Магистър“ – редовна (1,5 години) след придобиване на степен 
„Бакалавър“ или „Магистър“, като успешно завършилите получават 
квалификацията „Магистър по „Артерапия“. 

Документите за кандидатстване се приемат от ………до ……….. 

Условия към кандидатите: 

1. Да са придобили степен „Бакалавър“ или „Магистър“. 
2. Успех от диплома за завършено образование – минимум 
Добър 4.00. 
3. Събеседване относно мотивация и нагласи за избор на 
сепциалността. 



Формиране на оценката: оценка от успеха от дипломата и резултата от 
събеседването. 

 
 

 
РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА  и предлага на АКАДЕМИЧЕН 
СЪВЕТ да утвърди следната промяна в справочника за кандидат-студенти 
от учебната 2023-2024 г., за специалност „Изпълнителско изкуство 
фолклор (Народно пеене)“: 
в ОКС „Бакалавър“, спец.ИИФ 
 Вместо:  1.  Кандидатът изпълнява три песни (по избор на кандидата) от 
различни музикално-фолклорни области на България – една безмензурна 
и две в различни неравноделни размери. 
ДА БЪДЕ:  1. Кандидатът изпълнява три песни по избор на кандидата от 
различни музикално-фолклорни области на България – една 
безмензурна и две в различни размери и ладове. 
 
в ОКС „Магистър“-  1.5 години, спец. ИИФ 
вместо:  2. Изпълнение на две песни в размер от различни фолклорни 
области на България по избор на кандидата. 
ДА БЪДЕ: 2. Изпълнение на две песни в различни размери и ладове от 
различни фолклорни области на България по избор на кандидата. 


