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РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА  /името е заличено съгласно ЗЗЛД/  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“.                  
 

 

 

РЕШЕНИЕ:   Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на докторант в редовна 
форма на обучение, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, 
докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“, с тема на дисертационния 
труд „Изследване на динамиката на вокалните техники в китайското академично 
народно пеене“, с научен ръководител  /името е заличено съгласно ЗЗЛД/  

 

 

РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет ОПРЕДЕЛЯ следния състав на научно жури за 

откриване на процедура за публична защита на дисертационния труд на докторант в 

редовна форма, платено обучение, професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“, с тема 

на дисертационния труд  „Сравнителен анализ на китайската пекинска опера и 

италианската опера“  и с научен ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

 

Вътрешни членове:  
 
/името е заличено съгласно ЗЗЛД/; 

/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

Резервен член:   



/името е заличено съгласно ЗЗЛД/. 

 

 

Външни членове:  

 
/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ – НБУ, София;  

 
/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ – НМА „Проф. Панчо Владигеров“; 
 
/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ – НМА „Проф. Панчо Владигеров“. 
 
Резервен член:  
 
/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ - НМА „Проф. Панчо Владигеров“.  
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избира и предлага на Академичния съвет да 

утвърди за учебната 2022/2023 година следните хонорувани преподаватели, при 

наличие на часове, към катедра „Музикална педагогика и дирижиране“:  

 

 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ – преподавател по дисциплината „Арт 

- терапия“, към спец. „Музикотерапия“ маг. 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ – нов  преподавател по дисциплината 

„Група за личностно развитие и опит“, към спец. „Музикотерапия“ маг. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  ФС ИЗБИРА  и ПРИСЪЖДА , Академично отличие “Проф. Асен 
Диамандиев” на студента /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ – 3 курс, спец. 
Дирижиране (хорово и оркестрово), 5 год. магистратура. 
 


