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ФАКУЛТЕТ „МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ“
РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
Протокол №9 от 29 април 2021 г.
РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА и ПРЕДЛАГА на
Академичен съвет да утвърди следните промени в учебните планове на
специалност „Българска народна хореография“, ОКС „Магистър“ –
редовна и задочна форма на обучение, без увеличение на хорариума, за
учебната 2021 – 2022 година:
 Дисциплина „Художествено осветление и оформление на
танцов спектакъл“ да се изучава само във втори семестър с
общ хорариум:
Редовно обучение – 2 семестър /1 л. + 2 у./
Задочно обучение – 2 семестър /8 л. + 15 у./
 Отпада дисциплина „Музикален анализ“ и се заменя с
дисциплина „Разработване и изпълнение на проекти“ с общ
хорариум:
Редовно обучение – 1 семестър /2 л. + 1 у./
Задочно обучение – 1 семестър /15 л.+ 8 у./
 Отпада дисциплина „Физическа подготовка и травматизъм в
танца“ и се заменя с дисциплина „Продуценство“ с общ
хорариум:
Редовно обучение – 2 семестър /2 л. + 1 у./
Задочно обучение – 2 семестър /16 л. + 7 у./
РЕШЕНИЕ:
 ЗАЧИСЛЯВА докторант, редовна форма на обучение, ПН 8.3
„Музикално и танцово изкуство“, докторска програма
„Хореография“ (балет) с тема на дисертационния труд
„Аспекти и проблеми в обучението на деца в класическия и
съвременен танц в любителските школи в началото на XX век
в България“ към катедра „Хореография“ при Факултет
„Музикален фолклор и хореография“.
 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта.
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РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет на Факултет „Музикален фолклор и
хореография“ определя структурен състав на Общото събрание на
факултета, както следва:
 В състава на Общото събрание на Факултет „Музикален фолклор и
хореография“ участват всички членове на академичния състав на
основен трудов договор във факултета, които съставляват не помалко от 75 на сто и не повече от 84 на сто от състава на общото
събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са
нехабилитирани преподаватели.
 Членовете, представляващи студентите и докторантите, съставляват
не по-малко от 15 на сто от състава на Общото събрание;
 Представителите на административния персонал са не повече от 5 на
сто от състава на общото събрание, като имат поне един
представител.

