
   

 

С Т А Т У Т 
 

за присъждане на академично отличие “Проф. Асен Диамандиев” на студенти от 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – 

Пловдив 

 

Раздел I. Общи положения 

 

1. Академичното отличие “Проф. Асен Диамандиев” се присъжда на студенти от 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, за високо ефективна учебна, научна и/или 

художественотворческа дейност.   

2. Академичното отличие се присъжда  ежегодно по време на честванията на 

патронния празник на Академията през м. ноември за реализирани стойностни постижения в 

рамките на предходната учебна година.  

3. Присъждат се общо три академични отличия – по едно за студент от всеки 

факултет.  

4. Паричният еквивалент на академичното отличие е 200 лв. за всяко едно.   

 

Раздел II. Ред за номиниране и класиране 

 

1. В срок до края на втората седмица на м. октомври всяка катедра има право да 

направи предложение за номиниране на един студент с приложени мотиви и доказателства.  

2. Предложенията се депозират пред декана на съответния факултет. 

3. Предложенията на катедрите се разглеждат на факултетен съвет до края на м. 

октомври.   

4. Решението на факултетния съвет за присъждане на академичното отличие на един 

от  предложените студентите се взема с тайно гласуване.  

5. Тайното гласуване се извършва с интегрална бюлетина включваща имената на 

предложените от катедрите студенти. Положителен глас е този, срещу името на когото е 

поставен знака „х”. 

6. Академичното отличие „Проф. Асен Диамандиев” се присъжда на студента получил 

най-голям брой положителни гласове.  

7. При условие, че класираните на първите две места кандидати са с равен брой 

гласове, се извършва повторно гласуване с интегрална бюлетина включваща само техните 

имена.  

8. Пликовете с бюлетините се запечатват и съхраняват от декана на факултета в срок 1 

година след присъждането. 

9. Решенията на факултетните съвети се представят на Ректора до пето число на м. 

ноември за издаване на заповед. 

 

 

 

 

 

 

 Настоящият статут за присъждане на академичното отличие “Проф. Асен 

Диамандиев”  е приет с решение на Академичния съвет, Протокол № 4 от 22.11.2021 г. 


