
Протокол № 47

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 28.09.2022 г.

1. АС прие Доклад по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържането на качеството на
обучение и на академичния състав в рамките на четиригодишния следакредитационен период с приложен
доказателствен материал.

2. АС прие  Доклад – самооценка за изпълнението на препоръките, направени от Акредитационния съвет
при  институционална  акредитация  на  Химикотехнологичен  и  металургичен  университет  с  приложен
доказателствен материал.

3. АС прие промени в Правилника за учебна дейност, съгласно който се създава нов раздел (РАЗДЕЛ VII,
ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ, чл. 75-79.

4. АС единодушно прие промени в Правилника за приема на студенти в ОКС „Магистър“ след придобита
ОКС „Бакалавър“ както следва:

Създават се нови алинеи (2) и (3) в Чл.17
Чл.17.(1) Обучението в магистърска програма по професионално направление, различно от завършеното в

ОКС  „бакалавър“,  се  провежда  по  утвърден  на  ФС  индивидуален  учебен  план.  В  този  случай,
кандидатите се обучават един или два семестъра повече от предвидените в основния учебен план. Това
става в случаите, когато е необходимо да положат допълнително повече от три изпита.

(2)  (нова)  Индивидуалният  учебен  план  включва допълнителни  дисциплини от  препоръчителен  списък,
предложен  от  Учебно  методичен  съвет,  в  зависимост  от  завършената  бакалавърска  или  магистърска
степен и желаната за придобиване професионална квалификация.

(3) (нова) Студентът сключва договор с ХТМУ за допълнителното си обучение като се задължава да заплати
най-малко една семестриална държавна такса за съответната академична година определена със заповед
на Ректора.
Алинея (2) става алинея (4).
5. АС  прие  актуализация  на учебен  план  за  обучение  по  специалност  „Системи  за  възобновяема

енергия“, за ОКС „Магистър“ с преподаване на български и английски език. Промените влизат в сила
от учебната 2022/2023 г.

6. АС прие в промени в учебния план на специалност „Биомедицинско инженерство (на български и на
английски език) както следва:

 Дисциплината Биомедицинска статистика с хорариум 30/30 ч. от IV семестър се премества във II 
семестър.

 Дисциплината Електротехника и електроника с хорариум 30/30 ч. от II семестър се премества  в IV 
семестър.

Промените влизат в сила от учебната 2022/2023 г.
7. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите

на катедра „Биотехнология“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност „Технология на биологично активните 
вещества“, със срок на конкурса два месеца.
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