
Протокол № 40
Решения

на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 09.03.2022 г.

1. АС прие Отчетен доклад на академичното ръководство за периода  01.01 2021 - 31.12.2021 г.
2. АС  бе  запознат  със  Становище  на  Контролния  съвет  по  отчетния  доклад  на  академичното

ръководство за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.
3. АС  реши  от  учебната  2022/2023  г.  да  бъде  разкрита  нова  специалност  в  ОКС  „магистър“

"Повърхностно  обработване  на  инженерни  материали“   (Surface  engineering)  в  съответствие  с
изпълнение на дейност по Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование
за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри
(ИННОТЕХ ПРО)“.

4. АС единодушно прие учебния план, квалификационната характеристика за магистърската програма
"Повърхностно  обработване  на  инженерни  материали“   (Surface  engineering)  в  съответствие  с
изпълнение на дейност по Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование
за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри
(ИННОТЕХ ПРО)“.

5. АС реши от учебната 2022/2023 г. да бъде разкрита нова специалност в ОКС „бакалавър“ „Зелени
технологии“  в  съответствие  с  изпълнение  на  дейност  по проект BG05M2OP001-2.016-0013,
„Модернизация,  дигитализация  и  интернационализация  на  обучението  в  Химикотехнологичен  и
Металургичен Университет“ между ХТМУ и Бургаския университет " проф. д-р Асен Златаров".

6. АС  прие  учебния  план,  квалификационната  характеристика  и  компетентностната  рамка  за
бакалавърска  програма  „Зелени  технологии“  в  съответствие  с  изпълнение  на  дейност  по проект
BG05M2OP001-2.016-0013, „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в
Химикотехнологичен и Металургичен Университет“ между ХТМУ и Бургаския университет " проф.
д-р Асен Златаров".

7. АС реши за  нуждите  на  катедра  Икономика  и  стопанско  управление  да  бъде  обявен конкурс  за
заемане  на  академичната  длъжност  „главен  асистент“  в  област  на  ВО 3.  Социални,  стопански  и
правни  науки,  професионално  направление  3.7.  Администрация  и  управление,  по  научната
специалност „Организация и управление на производството (по отрасли)”, със срок на конкурса – два
месеца.

8. АС  реши  за  нуждите  на  катедра  Инженерна  екология  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на
академичната  длъжност  „главен  асистент“  в  област  на  ВО 5.  Технически  науки,  професионално
направление 5.13. Общо инженерство, по научната специалност „Системи и устройства за опазване
на околната среда”, със срок на конкурса – два месеца.

9. АС реши за нуждите на катедра „Икономика и стопанско управление“ да бъде обявен конкурс за
заемане на академичната длъжност „професор“ в област на ВО 3. Социални,  стопански и правни
науки,  професионално  направление  3.7.  Администрация  и  управление,  по  научната  специалност
„Организация и управление на производството (по отрасли)”, със срок на конкурса – два месеца.

10. АС реши да  подкрепи кандидатурата за номинация на доц. д-р инж. Антон Христов Георгиев в
категорията  Голяма награда  “Питагор”  за  утвърден  учен в  областта  на  природните  и  инженерни
науки.

РЕКТОР:
проф. д-р инж. С. Терзиева-Желязкова


