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РЕШЕНИЯ  

НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  №20 от 28.03.2022 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ: :  Факултетният съвет признава и предлага на Академичния съвет 

да утвърди академична длъжност „Професор“  придобита в ПУ „Паисий 

Хилендарски“  на  /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ по чл. 15, ал. 3 от ЗРАСРБ и чл. 

44, ал. 1 от  Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични  длъжности в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив. 

 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА и ПРЕДЛАГА на Академичния съвет 

да утвърди от летен семестър на учебната 2021 – 2022 година възлагане на учебни 

часове по корепетиция към Академичен оперен театър  при АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ на /името е заличено съгласно ЗЗЛД/  към катедра „Класическо и Поп и 

джаз изпълнителско изкуство“. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 ЗАЧИСЛЯВА /името е заличено съгласно ЗЗЛД/   като докторант към катедра 

„Пиано и акордеон“- редовна форма, платено обучение, в ПН 8.3 Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“ 

към катедра „Пиано и акордеон“ с тема на дисертационния труд „Детските 

клавирни пиеси в творчеството на китайските композитори“ с научен 

ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/  . 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 ЗАЧИСЛЯВА /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант към 

катедра „Пиано и акордеон“- редовна форма, платено обучение, в ПН 

8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание 

и музикално изкуство“ към катедра „Пиано и акордеон“ с тема на 



дисертационния труд „Формиране, развитие и  методически 

постижения на клавирната школа в Китай“ с научен ръководител /името 

е заличено съгласно ЗЗЛД/.  

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 ЗАЧИСЛЯВА /името е заличено съгласно ЗЗЛД/  като докторант –

самостоятелна форма, платено обучение, в ПН 8.3 Музикално и танцово 

изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“ към 

катедра „Пиано и акордеон“ с тема на дисертационния труд „Инструменти със 

свободно трептяща пластинка“  с научен ръководител /името е заличено 

съгласно ЗЗЛД/. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

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 състав  за  

попълване числеността на Комисия по осигуряване и оценка на качеството към 

Факултет „Музикална педагогика:  

Членове:  

1. /името е заличено съгласно ЗЗЛД/  - ръководител катедра „Музикална 

педагогика и дирижиране“. 

2. /името е заличено съгласно ЗЗЛД/  – бакалавър, спeц. ИИПД 

3. /името е заличено съгласно ЗЗЛД/  –  докторант по „Хорово дирижиране“. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМА И ПРЕДЛАГА НА 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ да вземе решение за : обявяване на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Професор" в област на висше образование 1. 

Педагогически науки,  Професионално направление 1.3 Педагогика на 

обучението по. Специалност  Методика на обучението по музика към катедра 

„Музикална педагогика и дирижиране“ във Факултет „Музикална педагогика“. 

 

 


