
Протокол № 36
Решения

на Академичния съвет, приети на извънредно, неприсъствено заседание, проведено на
31.01.2022 г.

1. АС утвърди план-приема в ХТМУ за учебната 2022/2023 г.
2. АС прие план-графика за учебната 2022/2023 г.
3. АС  прие  учебния  план  и  всички  придружаващи  документи:  Квалификационна

характеристика  и  Компетентностна  рамка  на  новосъздадената  магистърска  специалност
„Индустриални и фармацевтични биотехнологии“ съвместно с катедрите по Биотехнологии
на  СУ  “Св.  Климент  Охридски”,  ПУ  “Паисий  Хилендарски”  и  ХТМУ по  проект
BG05M2OP001-2.016 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на
Академичната eкосистема.

4. АС  прие  учебния  план  на  новосъздадената  магистърска  специалност  „Технологии  за
оползотворяване на възобновяеми енергийни източници“ съвместно с ТУ – София и ХТМУ
по  проект  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  прие  учебния  план  на  новосъздадената  магистърска специалност  „Иновативни
технологии  за  възобновяема  енергия“,  разработен  съвместно  с  ХТМУ  и  Югозападния
университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград съгласно проект  BG05M2OP001-2.016-0013,
„Модернизация,  дигитализация  и  интернационализация  на  обучението  в
Химикотехнологичен  и  Металургичен  Университет“,  финансиран  по ОП  "Наука  и
образование  за  интелигентен  растеж",  процедура BG05M2OP001-2.016  "Модернизация  на
висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

6. АС  прие  доклад-самооценка  за  изпълнението  на  препоръките,  направени  от
Акредитационния съвет при НАОА при акредитация на професионално направление 5.13
Общо инженерство при ХТМУ – София.

7. АС реши ХТМУ да се включи в Сдружение с нестопанска цел във връзка с разработване на
проектно предложение за кандидатстване по Европейска програма "Цифрова Европа" 2021-
2027, Изграждане и развитие на Европейски цифров иновационен хъб: “Регионален център
за дигитални решения и иновации НКИЗ”. 

8.  АС дава съгласието си ХТМУ да участва в Сдружението с нестопанска цел в частна полза
(Сдружението).

9. АС приема целите и средствата, посочени в Устава на Сдружението.
10. АС определя проф. д-р инж. Елена Колева за представител на ХТМУ в Сдружението.

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


