РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химическия факултет
от 21 март 2022 година ( Протокол № 237 )
1. ФС обсъди и прие актуализирани учебни планове за специалности от ОКС «бакалавър»,
които да влязат в сила от учебната 2022/2023 година, както следва:
- «Химия» – редовно обучение;
- «Химия» – задочно обучение;
- «Химия с маркетинг» – редовно обучение.
2. ФС прие следната еднократна промяна в учебния план на специалност Анализ и контрол,
предложена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, която важи за учебната
2022/2023 година (випуск 2020), както следва:
- дисциплината “Атомен спектрален анализ” от V семестър се премества в VI семестър със
запазване на хорариума и кредитите;
- дисциплината “Молекулен спектрален анализ” от VI семестър се премества в V семестър
със запазване на хорариума и кредитите.
3. ФС прие следната еднократна промяна в учебния план на специалност Химия с маркетинг,
предложена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, която важи за учебната
2022/2023 година (випуск 2020), като дисциплината “Инструментален анализ” от V
семестър се премества в VI семестър със запазване на хорариума и кредитите.
4. ФС обсъди и прие структура на тестовете за провеждане на държавния изпит по химия за
специалност Химия и английски език и Биология и химия, които да влязат в сила от
учебната 2021/2022 година.
5. ФС обсъди и прие правила за провеждане на държавния изпит по химия за специалност
Химия и английски език, които да влязат в сила от учебната 2021/2022 година.
6. ФС прие предложението на катедра „Органична химия“ през учебната 2022/2023 година
избираемите дисциплини, които се водят в катедрата, да отпаднат от списъка, който се
предлага на студентите за всички специалности от ОКС „бакалавър“.
7. ФС прие отчет за дейността на Димитър Генчев Стоицов, редовен докторант по докторска
програма Аналитична химия през първата година от докторантурата, становище от научния
му ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна
химия” за работата му през периода.
8. ФС прие отчет за дейността на Йорданка Димитрова Моллова, редовен докторант по
докторска програма Органична химия през първата година от докторантурата, становище
от научния ѝ ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Органична химия” за
работата ѝ през периода.
9. ФС прие отчет за дейността на Лилия Стоянова Стоянова, редовен докторант по докторска
програма Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла
и парфюмерийно-козметичните препарати през първата година от докторантурата,

становище от научния ѝ ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Химична
технология” за работата ѝ през периода.
10. ФС прие отчет за дейността на Катя Петрова Христова, редовен докторант по докторска
програма Технология на неорганичните вещества през първата година от докторантурата,
становище от научния ѝ ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Химична
технология” за работата ѝ през периода.
11. ФС прие промяна в индивидуалния план на Катя Петрова Христова, редовен докторант по
докторска програма Технология на неорганичните вещества, като докторантския минимум,
плануван през първата година, се премества във втората година от докторантурата.
12. ФС прие предложението на катедра „Органична химия“ гл. ас. д-р Димитър Георгиев
Божилов да бъде ръководител на допълнителна квалификация „Високоефективна течна
хроматография”, считано от учебната 2021/2022 година.
13. ФС прие предложението на катедра «Физикохимия» за обявяване на конкурс за заемане на
академичната длъжност «главен асистент» по област на висше образование – 2.
Хуманитарни науки; професионално направление – 2.1 Филология (Практически
английски език) със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник.
14. ФС предлага към списъка на пътуващите през 2022 година, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от селището по местоживеене до ПУ „П. Хилендарски“,
да бъде добавен Сезан Ергюн Феим – от гр. Димитровград, назначен в катедра Органична
химия.

