РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химическия факултет
от 13 декември 2021 година ( Протокол № 234 )
1. ФС прие следните решения във връзка с организацията на учебния процес в края на
нечетния семестър на редовното обучение и началото на четния семестър за задочното
обучение на учебната 2022/2023 година:
- Занятията да продължат в дистанционна форма до Коледната ваканция на 2021 г., като
по споразумение на преподавателите със студентите (извън седмичния график) да се
вземе и материала от лекции и семинари, предвидени за месец януари 2022 г.
- Да се даде възможност студентите да проведат присъствени лабораторни упражнения
след Нова година от 4 до 14 януари 2022 г. Графикът ще бъде обявен на сайта на
факултета.
Студентите следва да се съобразят със Заповед на Ректора на ПУ
Р33-6031 (точка 2). https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/zapoved-30-11-2021.pdf
- Обучението на студентите в задочна форма да бъде планувано в два блока –
дистанционни лекции и присъствени упражнения, като кой блок ще е първи, да се реши в
зависимост от епидемиологичната обстановка.
2. ФС обсъди и прие предложенията от катедрите за прием на докторанти за учебната
2022/2023 година, както следва:
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3. ФС прие актуализиран общ учебен план за докторска програма Методика на обучението по
химия, редовно и задочно обучение, който влиза в сила от 2022/2023 година.
4. ФС прие следната еднократна промяна в учебния план на магистърска програма
„Обучението по химия в училище“, задочно обучение за неспециалисти, която важи за
випуск 2020, както следва:

- дисциплината “Психология“ от III семестър се премества в IV семестър със запазване на
хорариума и кредитите;
- дисциплината “Методика на обучението в профилираната подготовка по химия“ от IV
семестър се премества в III семестър със запазване на хорариума и кредитите;
- дисциплината “Факултативна дисциплина“ от IV семестър се премества в III семестър със
запазване на хорариума и кредитите.
5. ФС прие предложението на катедра «Обща и неорганична химия с методика на обучението
по химия» към списъка с избираеми и факултативни дисциплини, които се предлагат на
студентите от магистърска програма „Обучението по химия в училище“, задочно обучение
за неспециалисти да бъдат направени следните корекции за випуск 2020:
- да се добави дисциплината „Химия и общество” към списъка с факултативни
дисциплини;
- да отпадне дисциплината „История на училищното образование” от списъка с
факултативни дисциплини;
- да се добавят дисциплините „Гражданско образование”, „Разработване на уроци в
електронна среда“, „Комуникативни умения в образователна среда“ и „Управление на
взаимоотношенията в образователна среда“ към списъка с избираеми дисциплини от
група 1 (педагогически, психологически и частично-дидактически дисциплини);
- да се добавят дисциплините „Зелена химия”, „Хранителни вещества и хигиена на
храненето“, „Химия на полимерите“, „Бионеорганична химия“, „Биоорганична химия“,
„Учебни задачи в курса по химия в СУ“, „Наблюдението и химичният експеримент в
обучението по химия“, „Съвременни образователни технологии в обучението по
природни науки“, „Метод на проектите в обучението по природни науки“ и „Оценяване
в образованието“ към списъка с избираеми дисциплини от група 2
(интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини).
6. ФС реши утвърждаването на избора на катедра “Обща и неорганична химия с методика на
обучението по химия” за ръководител катедра да бъде с явно гласуване.
7. След проведено явно гласуване ФС утвърди избора на катедра «Обща и неорганична химия
с методика на обучението по химия» за ръководител катедра – доц. д-р Ваня Димитрова
Лекова.
8. ФС прие предложението на катедра “Органична химия” гл. ас. д-р Станимир Петров
Манолов да бъде временно прехвърлен от катедра “Органична химия” в катедра “Химична
технология”, а доц. д-р Стоянка Николова Атанасова да бъде върната в катедра „Органична
химия“, считано от 1 януари 2022 год.

