
Протокол № 14
Решения

на Академичния съвет, приети на 
неприсъствено заседание, проведено на 23.09.2020 г.

1. АС прие доклад-самооценка по критериите на НАОА за програмна акредитация на докторски програми в
съответствие с ESG – част 1 (1-10) и по смисъла на чл.78, ал.3 от ЗВО на докторска програма във връзка с
искане за програмна акредитация на докторска програма в професионално  направление 3.7 „Администрация
и управление”, област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки”.

2. АС  прие  доклад–отговор  на  препоръките  на  САНК  от  програмна  акредитация  на  професионално
направление: 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика” в професионална област: „Технически науки”.

3. АС  прие  инструкция  за  превенция  от  COVID-19  през  учебната  2020/2021  година  в  изпълнение  на
изискванията  от  заповеди  РД-01-489/31.08.2020  г.  и  РД-01-487/31.08.2020  г.  на  Министъра  на
здравеопазването на Република България.

4. АС прие наименованието на специалност в ОКС „магистър“ „Управление на промишлената безопасност“ се
променя на „Индустриална безопасност“. Решението влиза в сила от учебната 2020/2021 г.

5. АС прие промени  в учебния план за студенти редовна форма на обучение за ОКС “магистър след средно
образование” специалност  “Химично и биохимично инженерство” с  преподаване  на  френски език както
следва:
 Дисциплината  “Неорганична  химия”  от  V  семестър  преминава  в  ІII  семестър  на  мястото  на

дисциплината „Теоретична химия“, която от ІII семестър преминава в V семестър;
 Дисциплината „Биохимия” се премества от ІV семестър в V семестър;
 Дисциплината “Техническа микробиология” от V семестър се премества в VІ семестър;
 Дисциплината„Термодинамика“ от VІ семестър се премества в ІV семестър;
 Дисциплината Френски език II част от ІII семестър преминава в V семестър;
 Дисциплината „Симулиране на химични процеси“ от ІX семестър се премества в VIII семестър;
 Дисциплината „Химични производства“ от VIII семестър се премества в ІX семестър;
 Дисциплината „Mасообменни процеси и апарати“ се премества от VII семестър в VI семестър;
 Дисциплината „Методи и съоръжения за пречистване на води“ се премества от  VI семестър в  VII

семестър;
 Дисциплината „английски език“ от VI семестър се премества в VII семестър.
 Хорариумът на дисциплините остава непроменен.

Промените влизат в сила от учебната 2020/2021 г. като важат и за студентите от випуск 2019 г.
6. АС прие разкриването на изборни фундаментални дисциплини за ОКС „магистър” както следва:

 „Системи за управлението на околната среда” и утвърди учебната програма, която влиза в сила от
учебната 2020/2021 г.

 „Зелена химия” и утвърди учебната програма, която влиза в сила от учебната 2020/2021 г.
 „Инвестиционно проектиране в индустрията” и утвърди учебната програма, която влиза в сила от

учебната 2020/2021 г.
7. АС прие актуализация в учебния план на специалност „Метрология, акредитация и сертифициране” за ОКС

„магистър”, която влиза в сила от учебната 2020/2021 г.
8. АС прие актуализация в учебния план на специалност „Управление на качеството“ за ОКС „магистър”, която

влиза в сила от учебната 2020/2021 г.
9. АС прие да бъде включен в издателския план на ХТМУ на учебник по Приложна статистика с автор доц.

Елена Колева и положителна рецензия от проф. дтн Иван Вучков от ХТМУ.
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