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ОТЧЕТ 

 

за дейността на УМС към ФОН 

за периода март-октомври, 2020година 

 

Дейността на Учебно-методичния съвет към ФОН за периода март-

октомври, 2020г, бе насочена към осигуряване на образователния процес със 

задължителна учебна документация. Тя е в съответствие със Закона за висшето 

образование в РБългария и вътрешната нормативна база на Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров-Бургас“: Правилник за учебната дейност, Стандарт за 

учебната документация, Правилник за дейността на учебно-методичните 

съвети. 

През периода март-октомври, 2020г, УМС към ФОН е провел 5 /пет/ 

заседания: 

12.03.2020г – Приемане на учебни програми от катедра „БЕЛ“ по 

магистърската програма „Езикът и литературата – културилогични проекции“ и 

по бакалавърската програма „Българска филология“. 

17.06.2020г – Приемане на учебни програми от катедра „БЕЛ“ по 

магистърската програма „Езикът и литературата – културилогични проекции“, 

по бакалавърската програма „Българска филология“; приемане на учебни 

програми от катедра „Педагогика и методика на обучението“ по бакалавърската 

програма „Социална педагогика“; приемане на анотация и комисия за 

разработването на нова магистърска програма в ПН 5.13 „Общо инженерство“ 

със заглавие „Технологии и мениджмънт на петролната и газовата 

инфраструктура“.  

 13.07.2020г – Приемане на актуализации в учебните планове на 

специалност “Стопанско управление”, ОКС “Магистър”, магистърски 

програми: „Администрация и управление в публичния сектор“, редовна форма 

на обучение, „Управление и развитие на човешките ресурси“, редовна форма на 

обучение и „Финансов мениджмънт на предприятието”, редовна форма на 

обучение, 1 година, 2 семестъра, след ОКС „Бакалавър”; приемане на учебните 

планове (в редовна и задочна форма) и квалификационната характеристика на 
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магистърската програма „Технологии и мениджмънт на петролната и газовата 

инфраструктура“ в ПН 5.13 „Общо инженерство“, специалност „Индустриален 

мениджмънт“ (широк профил); приемане на анотация и Комисия за 

разработване на нова магистърска програма в ПН 3.7 със заглавие „Управление 

на международен бизнес“; приемане на анотация и Комисия за разработване на 

нова магистърска програма след ОКС "Бакалавър", ПН 3.9 "Туризъм", 1 година, 

два семестъра със заглавие „Международен туризъм“. 

 15.09.2020г – Приемане на учебните планове в редовна и задочна форма и 

квалификационната характеристика на докторската програма „Технология на 

природните и синтетични горива“; приемане на квалификационни 

характеристики и актуализации в: учебните планове за редовна и задочна 

форма, широк профил на магистърските програми “Управление и развитие на 

човешките ресурси“, спец. „Стопанско управление“, учебните планове за 

редовна и задочна форма, тесен профил (за ПН 3.7) на магистърска програма 

„Управление и развитие на човешките ресурси“, учебните планове за редовна и 

задочна форма, широк профил на магистърска програма “Финансов 

мениджмънт на предприятието“, спец. „Стопанско управление“, учебните 

планове за редовна и задочна форма, тесен профил (за ПН 3.7) на магистърска 

програма „Финансов мениджмънт на предприятието“, учебните планове за 

редовна и задочна форма, широк профил на магистърска програма 

“Администрация и управление в публичния сектор“, спец. „Стопанско 

управление“; приемане на: учебен план за задочна форма за новата магистърска 

програма „Международен туризъм“, тесен профил, 1 година (2 семестъра), след 

ОКС „Бакалавър“, ПН 3.9 Туризъм и квалификационната характеристика за 

магистърската програма; актуализиран учебен план за задочна форма на 

магистърската програма „Мениджмънт на туристическата дестинация“, широк 

профил (2 години, 4 семестъра, след ОКС „Професионален бакалавър“ от ПН 

3.9 Туризъм); актуализиран учебен план за задочна форма на магистърската 

програма „Управление на туризма“, тесен профил (2 години, 4 семестъра, след 

ОКС „Професионален бакалавър“ от ПН 3.9 Туризъм); актуализиран учебен 
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план за задочна форма на магистърската програма „Управление на туризма“, 

широк профил (2 години, 4 семестъра, след ОКС „Бакалавър“ от ПН 3.8 

Икономика и ПН 3.7 Администрация и управление). 

 14.10.2020г – Приемане на промяна в учебните планове за ОКС 

„Магистър”, специалност „Български език и история”, магистърска програма 

„Иновации в обучението по история в средното училище“, широк профил, 

редовно и задочно обучение. 

 В заключение може да се каже, че заседанията на Учебно-методичния 

съвет към ФОН се провеждат съобразно необходимостта от осигуряване на 

образователния процес с учебна документация. Членовете на УМС участват 

активно в обсъжданията на заседанията. Предложенията на УМС се докладват 

своевременно на заседанията на ФС на ФОН за обсъждане и приемане.   

Посочената фактология дава основание да се направи извода, че  УМС 

към ФОН за периода на работа от март до октомври 2020г е изпълнил успешно 

основните си функции. 

 

Председател на УМС към ФОН: / П / 

/доц. д-р Добромир Йорданов/ 

 

*Отчетът за дейността на УМС към Факултета по обществени науки 

е приет на заседание на Факултетния съвет, проведено на 15 октомври 

2010 г., протокол №11. 


