РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химическия факултет
от 12 януари 2021 година ( Протокол № 223 )
1. ФС прие следните правила във връзка с организацията на учебния процес през 2020/2021
година:
1) заверки за нечетен семестър, редовно обучение се дават по дисциплини, при които
упражненията и семинарите са проведени над 60% от предвидения хорариум;
2) лабораторни упражнения на дисциплини, които поради невъзможността за провеждане
на дистанционни практически занятия, не отговарят на т.1 да се проведат през четния
семестър на учебната година;
3) преподавателите, водещи практически занятия, да подготвят и изпратят на ел. поща на
лекторите и инспектор учебен отдел, списъци на студентите, които са провели занятия и
получават заверка (съгласно т.1);
4) изпитите на студентите от ОКС «бакалавър», редовно обучение (януари – февруари 2021
г.) да се проведат в дистанционна форма;
5) разписът на студентите за четен семестър в задочна форма на обучение да се подготви в
два блока – от 18 – 31 януари 2021 лекции и семинари в дистанционна форма, а
практическите занятия да се заложат през февруари;
6) разписът на студентите за четен семестър в редовна форма на обучение да се подготви в
два блока – първите 6 седмици лекции и семинари, а практическите занятия през вторите
8 седмици.
2. ФС прие следните предложения от катедрите, във връзка с невъзможността за провеждане
на дистанционни практически занятия:
- лабораторните упражненията по дисциплината «Електрохимични методи за анализ» за
специалност Анализ и контрол да се проведат през VIII семестър;
- лабораторните упражненията по дисциплината «Колоидна химия» за специалност Анализ
и контрол да се проведат през VIII семестър;
- лабораторните упражненията по дисциплината «Синтез на биологичноактивни вещества»
за магистърска програма Медицинска химия да се проведат през II семестър;
- лабораторните упражненията по дисциплината «Хроматографски методи във
фармацевтичния анализ» за магистърска програма Медицинска химия да се проведат
през II семестър;
- лабораторните упражненията по дисциплината «Органична химия» за магистърски
програми за неспециалисти - Обучението по химия в училище, Спектрохимичен анализ,
Химия и екология и Хранителна химия да се проведат през II семестър.
3. ФС прие график за поправителна и ликвидационна сесия за студентите от редовно обучение
в Химическия факултет през учебната 2020/2021 година, както следва:
1) Поправителна сесия I семестър – 13, 14, 20 и 21 февруари 2021 год.

2) Поправителна сесия II семестър – 1-10 юли 2021 год., като часовете за провеждане на
изпитите се съобразят с графика на редовните кандидатстудентски изпити.
3) Ликвидационна сесия – 1-15 септември 2021 год.
4. ФС прие предложението на катедра „Органична химия“ през учебната 2021/2022 година
избираемите дисциплини „Химия на отровните вещества”, „Химия на наркотичните
вещества“ и „Химия на лекарствените вещества“ да отпаднат от списъка с избираеми
дисциплини, който се предлага на студентите за всички специалности на Химическия
факултет.
5. ФС на Химическия факултет предлага на ФС на Биологическия факултет да бъде
актуализиран списъка с избираеми дисциплини за „Избираема дисциплина IV“ в V
семестър, включена в учебния план на специалност „Биология и химия“ – редовно
обучение, а именно през учебната 2021/2022 година да отпаднат следните дисциплини:
- „Химия на отровните вещества”;
- „Химия на лекарствените вещества“.
6. ФС реши да бъде обявен допълнителен прием на докторанти по професионално
направление 4.2. Химически науки, в рамките на одобрената от МОН заявка за учебната
2020/2021 година, както следва:
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7. ФС одобри молбата на Мина Тенева Кирякова, задочен докторант в докторска програма
Аналитична химия, зачислена към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, за
продължаване на докторантурата, считано от 01.02.2021 г.
8. ФС одобри молбата на докторанта Мария Василева Френкева, зачислена по докторска
програма Аналитична химия към катедра «Аналитична химия и компютърна химия»,
редовната докторантура да бъде трансформирана в задочна, считано от 01.02.2021 година.
9. ФС одобри молбата на докторанта Нора Георгиева Сотирова, зачислена по докторска
програма Аналитична химия към катедра «Аналитична химия и компютърна химия»,
редовната докторантура да бъде трансформирана в задочна, считано от 01.02.2021 година.
10. ФС прие предложението на катедра «Аналитична химия и компютърна химия» през втори
семестър на учебната 2020/2021 година да бъде хоноруван Димитър Генчев Стоицов за
провеждане на 20 часа упражнения по дисциплината “Математика – II част”, за специалност
„Химия“, задочно обучение.

