РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химическия факултет
от 20 май 2021 година ( Протокол № 228 )
1. ФС прие следните решения във връзка с приключване на летния семестър на учебната
2020/2021 година:
1) Удължаване на семестъра с една седмица за специалностите, в които практическите
занятия не са приключили:
- Медицинска химия - II курс, III курс, IV курс,
- Химия и английски език - I курс, II курс, III курс
- Анализ и контрол - II курс, III курс
- Химия - II курс
- Химия с маркетинг - II курс
- Компютърна химия - II курс
2) За специалностите от т.1 графика на семестъра се променя, както следва:
-

Край на семестъра – 4.06.2021 г.

-

Редовна сесия – 5.06. до 03.07.2021 г.

-

Поправителна сесия – 04.07. до 10.07.2021 г.

3) Форма за провеждане на изпитите в периода юни – юли 2021 г. – разрешават се и
двете форми: присъствено и дистанционно.
2. ФС прие график за провеждане на прием за ОКС „магистър“ за учебната 2021/2022 година:
- 15 септември – 15 октомври 2021 г – прием на документи;
- 20 октомври 2021 г. – провеждане на конкурсен изпит за прием по държавна поръчка;
- 22 октомври 2021 г. – обявяване на класиране;
- 25 октомври – 29 октомври 2021 г. – записване;
- 5 ноември 2021 г. – второ класиране.
3. ФС прие предложението на деканското ръководство Ивет Ивова Иванова, специалност
Медицинска химия, да бъде член на комисията по учебна дейност на мястото на Мария
Валентинова Бъчварова.
4. ФС прие предложенията от катедрите към списъка с избираеми дисциплини, които се
предлагат на студентите, да се добавят следните дисциплини, считано от учебната
2021/2022 година:
- „Конструктивистки подход в обучението“ (лектор – гл. ас. д-р Йорданка Стефанова) за
Избираема дисциплина 2.1. в VIII семестър с хорариум 15 / 15 / 0, за специалност „Химия и
английски език“;
- „Химия и опазване на околната среда“ (лектор – доц. д-р Георги Патронов) за Избираема
дисциплина 2.1. в VIII семестър с хорариум 15 / 15 / 0, за специалност „Химия и английски
език“;
- „Храни и хигиена на храните“ (лектор – доц. д-р Мария Ангелова-Ромова) в VI семестър
с хорариум 30 / 0 / 30, за специалност „Химия“ – редовно обучение;

- „Хранителни добавки“ (лектор – гл. ас. д-р Жана Петкова) в VII семестър с хорариум 30 /
0 / 0, за специалност „Химия“ – редовно обучение;
5. ФС одобри предложената от катедра «Химична технология» учебна програма за
избираемата дисциплина „Химия и опазване на околната среда“ за специалност „Химия и
английски език“, с хорариум 15 / 15 / 0.
6. ФС прие отчет за дейността на Благо Спасов Чучков, задочен докторант по докторска
програма Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла
и парфюмерийно-козметичните препарати през третата година от докторантурата,
становище от научния му ръководител и много добра оценка, дадена от катедра “Химична
технология” за работата му през периода.
7. ФС прие предложението на катедра «Химична технология» през втори семестър на учебната
2020/2021 година да бъдат хонорувани следните преподаватели:
- проф. д-р Петко Недялков Денев (ЛБАВ - Пловдив) – 30 часа упражнения по
дисциплината “Практика” със студенти от специалност „Медицинска химия“ ;
- доц. д-р Маргарита Христова Дочева (Институт по тютюните и тютюневите изделия, с.
Марково) – 30 часа упражнения по дисциплината “Практика” със студенти от
специалност „Медицинска химия“ ;
- Георги Щерев Щерев (Биовет, Пещера) – 30 часа упражнения по дисциплината
“Практика” със студенти от специалност „Медицинска химия“.
8. ФС прие предложенията на катедра Физикохимия във връзка с инсталиране на рентгенов
апарат Siemens D500, дарен от КАОЛИН ЕАД – гр. Сеново в Химическия факултет на ПУ
„П. Хилендарски“, както следва:
- уведомяване на АЯР за получаване на апарата;
- извършване на демонтаж на дограма, вкарване на рамката на апарата и възстановяване
на демонтираната дограма;
- заплащане на хонорар в размер на 800 лева на гл. ас. Венелин Петров Кръстев за
монтиране и пускане в експлоатация на рентгеновия дифрактометър.

