
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 15.05.2020 г.  
(ПРОТОКОЛ № 5) 

     

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Завършване на учебната 2019/2020 г. 

2. Стартиране на процедура по избор за членове в съвета на настоятелите на НХА. 

3. Разни 

 

По точка 1 от дневния ред  
„Завършване на учебната 2019/2020 г.“ 

 

АС гласува и реши: Приема предложения ред за завършване на учебната 2019/2020 
година, както следва:  

1. НХА да завърши летния семестър, преимуществено online. Заверките, по 
изключение само за този семестър, да са служебни. Да се предостави възможност, само 
на дипломниците, които имат необходимост да изпълнят дипломните си работи на 
място в ателиетата и базите на НХА, да имат присъствени дни, при спазване на нормите 
за безопасност в пандемия. 

Графикът на учебната година да се осъществи, както следва: 
• НХА София – за студенти от 1-ви до lll-ти бакалавърски и 1-ви магистърски 

курсове както и за докторанти от 1-ва до 3-та година, летният семестър да 
завърши до 31 май 2020 г. 

• Филиал Бургас – за студенти от 1-ви и ll-ри бакалавърски, както и 1-ви 
магистърски курсове, лесният семестър да завърши до 31 май 2020 г. 

• НХА София – за студенти дипломанти, летният семестър да завърши до 02 
юни 2020 г. 

• Семестриалните конферанси да се проведат неприсъствено по график, 
чрез съответните технически средства, по катедри, като се спази срока за 
приключване на семестъра. Конферансът на дипломантите да бъде последен в 
разписания график Графиците, електронната платформа и начина на провеждане 
на конферанса да се подадът от катедрите в деканатите на двата факултета, 
които да ги обобщят и подадат до 20 май 2020 г. в УМО. 

• От 03 до 9 юни 2020 г. – Изпитна сесия за летния семестър за IV курс на ОКС 
„бакалавър" и V курс на спец. „Реставрация" по график определен от УМО 

• За всички студенти от 1-ви до Ill-ти бакалавърски и 1-ви магистърски 
курсове, както и за докторанти от 1-ва до 3-та година, изпитната сесия да се 
проведе на дистанционен принцип и по график определен от УМО в АУИС, като 
изпитните протоколи се попълват задължително в деня на изпита, за да се 
контролира и обезпечава процеса със с-удентска информация отдеканските 
канцеларии и учебният експерт във Филиал Бургас. Да се представи електронната 
платформа и начина на провеждане на изпита от всеки преподавател (щатен или 
хоноруван) в деканските канцеларии преди деня на изпита. 
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2. Дипломните защити да се проведат при предварително обявен график 

присъствено и по желание на студента онлайн. Същото се отнася и за преподавателите.  
 
 

По точка 2 от дневния ред  
„Стартиране на процедура по избор за членове в съвета на настоятелите на 
НХА“ 

АС гласува и реши:  
Приема Комисия по избор на Съвета на настоятелите на НХА в състав:     
проф. Николай Младенов – Председател  
и членове: 
ас. Любомил Драганов – Факултет за изящни изкуства  
доц. Стефан Белишки – Факултет за приложни изкуства 
Григор Григоров – Председател на Студентския съвет  
Диди Спасова – Връзки с обществеността 
 
 

По точка 3 от дневния ред  
„Разни“ 

АС гласува и реши: 

1. Да бъде открита нова щатна бройка за високо подготвен филолог и преводач от и 
на английски език, лицензиран, който да бъде организатор и помощник в 
цялостната учебна, издателска и рекламно-информационна дейност в 

Националната художествена академия.  
2. На 20 май 2020 г. да се проведе Академичен съвет от 13.00 часа.  

  

Ректор на НХА:/п/ 
  Проф. Георги Янков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


