
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 12 април 2011 година ( Протокол № 131 ) 

 

1. ФС прие промяна в учебния план на магистърска програма “Учител по химия”, като 

дисциплината “Рефлексията в обучението по химия” с хорариум 10 / 0 / 15 се променя на 

“Рефлексия и обучение” с хорариум 10 / 5 / 10. Промяната да влезе в сила от учебната 

2011/2012 година. 

2. ФС одобри учебна програма за дисциплината “Рефлексия и обучение” с хорариум 10 / 5 / 

10, включена в учебния план на магистърска програма “Учител по химия”. 

3. ФС реши избираемата дисциплина “Приложна аналитична химия” да отпадне от списъка с 

избираеми дисциплини, които се предлагат на студентите от специалност “Химия” – 

редовно и задочно обучение, и Компютърна химия. 

4. ФС реши избираемата дисциплина “Биологично активни метални комплекси” да отпадне 

от списъка с избираеми дисциплини, които се предлагат на студентите от специалност  

Компютърна химия. 

5. ФС прие предложението на катедра «Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия» за обявяване на конкурс за доцент по област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2 

Химически науки; научна специалност 01.05.02 Неорганична химия със срок 3 месеца от 

датата на обявяване в Държавен вестник. 

6. ФС прие предложението на катедра «Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия» и предлага да не бъде прекъсван трудовия договор на доц. д-р 

Атанас Николов Димитров до навършване на 67 години. 

7. ФС прие предложението на катедра «Аналитична химия и компютърна химия» за 

хонорувани преподаватели през втори семестър на учебната 2010/2011 година, както 

следва: 

- Венета Георгиева Стоева (студент) – 90 часа упражнения по дисциплината “Компютри и 

софтуер”; 

- Виктория Цецкова Чакалска (студент) – 90 часа упражнения по дисциплината 

“Компютри и софтуер”. 

8. ФС предлага да се внесе в Академичен съвет предложение за удостояване с почетното 

звание доктор хонорис кауза на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” проф. 

Антонио Каналс от Университета в Аликанте, Испания. 



9. ФС реши Научната конференция на Химическия факултет през 2011 година да се проведе 

от 14-16 октомври 2011 год. в гр. Пловдив. ФС избра Организационен комитет в състав: 

Председател:   Доц. д-р М. Стоянова 

Членове:  Доц. д-р К. Гавазов 

    Доц. д-р В. Кметов 

    Доц. д-р Г. Антова 

    Гл. ас. д-р Ст. Николова 

10. Във връзка с предстоящата конкурсна сесия на Фонд «Научни изследвания» на ПУ «П. 

Хилендарски» ФС реши факултета да кандидатства с един общ проект в редовната сесия 

на конкурса. 

 


