РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химическия факултет
от 26 септември 2018 година ( Протокол № 200 )
1. ФС реши през 2019 година да бъде обявен прием за ОКС „бакалавър“ в следните
специалности:


Медицинска химия



Анализ и контрол



Компютърна химия



Химия с маркетинг



Химия – редовно обучение



Химия – задочно обучение

 Химия и английски език
2. Във връзка с постъпили документи от Снежана Добромирова Трайкова, от University of
Hull, United Kingdom, дипломирана в три-годишна бакалавърска програма „Chemistry
with Molecular Medicine“, със степен Bachelor of Science, за кандидатстване в магистърска
програма в Химическия факултет, ФС прие предложенията на комисията по учебна
дейност, както следва:
- Периодът на обучение на кандидата е 3 години (6 семестъра), за които са придобити
общо 180 ECTS кредита. Съгласно ЗВО в Република България (чл.42, ал. 1б) за
придобиване на ОКС "бакалавър" се изискват не по-малко от 240 кредита със срок на
обучение не по-малък от 4 години. В съответствие с гореизложеното, Комисията по
Учебна дейност към Химически факултет не може да вземе решение за признаване на
ОКС „Бакалавър“ и препоръчва насочване на документите към НАЦИД.
- Изучаваните дисциплини не съответстват с учебните планове на специалности от ОКС
„Бакалавър“ в професионално направление 4.2. Химически науки, по които се
провежда обучение в акредитираните висши училища в страната.
- В резултат на изложеното по-горе, комисията предлага, след административна
проверка на легитимността на предоставените документи и положително становище
от НАЦИД за признаване на ОКС „Бакалавър“, г-ца Снежана Добромирова да бъде
приета в двугодишната магистърска програма по Спектрохимичен анализ“ за
неспециалисти. Мотивите за предложението са:
1) през първата година от обучение, в учебния план на програмата са включени
основните дялове на химическата наука (Неорганична химия, Органична химия,
Физикохимия, Аналитична химия, Инструментален анализ и Метрология и
статистика в химията), които формират необходимата фундаментална основа на
бакалавърското ниво на обучение в областта на химическите науки и създават
предпоставки за ефективно надграждане вОКС „магистър“;

2) първата година от обучение носи общо 60 ECTS кредита, което ще допълни
придобитите от кандидата 180 кредита от обучение в University of Hull и ще се
осигури съответствие с изискуемите, съгласно ЗВО в РБ 240 ECTS кредита за
бакалавърско ниво.
3. ФС прие предложението на комисията по учебна дейност относно процедурата за
записване в по-горен курс, съгласно чл. 76, ал. 2 от Правилника за учебна дейност, а
именно:
- за записване в по- горен курс се допускат студенти, които са положили успешно поне
50% от изпитите от предходната година или имат невзети изпити от предходни
години, които общо съставляват не повече от 20% от общия брой изпити по учебен
план (към съответния семестър).
4. ФС предлага на университетската комисия по учебната дейност да одобри следното
предложение:
- поправителните сесии в Химическия факултет да се провеждат веднага след
приключване на редовните такива, а през м. септември да се провежда само
ликвидационна сесия.
5. ФС прие конспекти за провеждане на конкурсен изпит по докторска програма
Теоретична химия в два модула, както следва:
- за кандидатстващите в катедра „Физикохимия“ – модул „Квантова химия“;
- за кандидатстващите в катедра „Аналитична химия и компютърна химия“ – модул
„Химична информатика“.
6. ФС прие предложението на катедра “Физикохимия” да бъде назначен Павел Петров
Певичаров на длъжност “асистент” по чл. 68, ал. 1 (т.3) на половин щат (4 часов работен
ден) до завръщането на титуляра ас. Павлина Богомилова Кънчева.
7. ФС прие предложението на катедрите за хонорувани преподаватели през първия
семестър на учебната 2018/2019 година, както следва:
- Виктор Владимиров Йотов – 20 часа упражнения по дисциплината Математика I част
за специалност „Химия“ – задочно обучение;
- Дани Симеонова Симеонова – 150 часа упражнения по Английски език със студенти
от специалност „Химия“, „Медицинска химия“, „Химия с маркетинг“, „Анализ и
контрол“, като възнаграждението е в размер на 7,00 лв. на час упражнение;
- Христиана Николаева Кръстева – 150 часа упражнения по Английски език със
студенти от специалност „Химия“, „Медицинска химия“, „Химия с маркетинг“,
„Анализ и контрол“, като възнаграждението е в размер на 7,00 лв. на час упражнение.

