СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 275 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
№

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Aziti
1.

(07.06.2020 г. –Портал за
обществени
консултации)

Какви ще са таксите при онлайн обучение? Няма ли да се напаснат и те?
Няма ли да се върнат част от парите при невъзможност за изпълнение на
поставените цели?

Не се
приема

Мотиви
Таксите се
утвърждават по
образователно
квалификационни
степени и форми на
обучение за
съответните
професионални
направления. С
настоящият акт се
регламентира размера
на таксите, а не
механизма и реда за
възстановяване на част
от тях при определени
обстоятелства.
Академичните съвети
на ВУ могат да взимат
решения за
освобождаване от
такси или намаляване
размера им, като се
съобрази и
организацията на
учебния процес в
съответното висше
училище.
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2.

Във връзка с Решение на Академичния съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ от
05.02.2020 г. /Протокол №3/ за утвърждаване на предложение за приемане на
докторанти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по професионално направление 8.2.
Югозападен университет Изобразително изкуство за учебната 2020/2021 г. и решение на МС №
332/14.05.2020 г. за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти
„Неофит Рилски“, Проф.
и докторанти в държавните висши училища и научни организации на
д-р Борислав Юруков
Република България през учебната 2020 /2021 г., моля да бъде включена такса
Приема се
ректор получено писмо
за обучение на докторанти и специализанти за професионално направление 8.2
вх.№ 0404-47/08.06.2020
Изобразително изкуство, както следва: редовно обучение 1 900 лв. и за
г.
задочно обучение – 1500 лв.
С решение на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към
Националната агенция за оценяване и акредитация от 23 октомври 2019
/протокол №15/ в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
има акредитирана докторска програма по „Дизайн и пластични изкуства“.
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