
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 18 април 2017 година ( Протокол № 188 ) 

 

1. ФС прие отчет за дейността на Мария Пламенова Пенкова, редовен докторант по докторска 

програма Органична химия през втората година от докторантурата и много добра оценка, 

дадена от катедра “Органична химия” за работата й през периода. 

2. ФС прие отчет за дейността на Светлана Любенова Аврамова, задочен докторант по докторска 

програма Органична химия през четвъртата година от докторантурата и много добра оценка, 

дадена от катедра “Органична химия” за работата й през периода. 

3. ФС прие отчет за дейността на Павел Руменов Янев, редовен докторант по докторска програма 

Органична химия през втората година от докторантурата и отлична оценка, дадена от катедра 

“Органична химия” за работата му през периода. 

4. ФС прие отчет за дейността на Йордан Иванов Стремски, редовен докторант по докторска 

програма Органична химия през втората година от докторантурата и отлична оценка, дадена от 

катедра “Органична химия” за работата му през периода. 

5. ФС прие отчет за дейността на Златка Христова Гарова, редовен докторант по докторска 

програма Методика на обучението по химия през първата година от докторантурата и много 

добра оценка, дадена от катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по 

химия” за работата й през периода. 

6. ФС прие промяна в дисертационната тема на редовния докторант Павел Руменов Янев, 

зачислен в докторска програма Органична химия, като от: 

“Синтез на N-защитени амино-β-кетоамиди и изследване на приложението им като прекурсори 

за пиролидинови, пиперидинови и тетрамови хетероциклени съединения” 

темата се променя на: 

“Синтез на функционализирани β-кетоамиди и изследване на приложението им като 

прекурсори за хетероциклени съединения” 

7. ФС прие промяна в дисертационната тема на редовния докторант Мария Пламенова Пенкова, 

зачислена в докторска програма Органична химия, като от: 

“Асиметричен синтез на N-съдържащи хетероцикли с един хетероатом” 

темата се променя на: 

“Асиметричен синтез на N-съдържащи хетероциклени съединения с един хетероатом” 

8. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Органична химия”, задочния 

докторант Светлана Любенова Аврамова, зачислена по докторска програма Органична химия 

да бъде отчислена с право на защита. 

9. ФС одобри учебна програма за дисциплината “Хроматографски анализ” с хорариум 2 / 0 / 3 за 

специалност Анализ и контрол. 

10. ФС одобри учебна програма за избираемата дисциплина “Радиоактивност и радиационна 

култура” с хорариум 2 / 0 / 0, предлагана на студентите от специалност „Анализ и контрол“ и 

„Компютърна химия“. 

11. ФС одобри учебни програми за провеждане на краткосрочни курсове с присъждане на 

квалификационни кредити за учители към Департамента за квалификация и професионално 

развитие на педагогическите специалисти, както следва: 

- Рефлексия и обучение по природни науки – за учители по физика, по химия и по биология; 

- Развитие на ключови компетентности чрез обучението по химия и опазване на околната 

среда – за учители по химия; 



- Активно учене по химия и опазване на околната среда – за учители по химия; 

- Нанонауки и нанотехнологии – за учители по химия и по биология. 

12. ФС прие предложението на катедра «Обща и неорганична химия с методика на обучението по 

химия» за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност «професор» по област на 

висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление – 4.2 Химически науки (Неорганична химия – Обща и неорганична химия) със 

срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

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

конкурс за заемане на академичната длъжност «доцент» по област на висше образование – 4. 

Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2 Химически 

науки (Аналитична химия – Анализ на лекарствени вещества) със срок 3 месеца от датата на 

обявяване в Държавен вестник. 

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

конкурс за заемане на академичната длъжност «главен асистент» по област на висше 

образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 

4.2 Химически науки (Аналитична химия) със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен 

вестник. 

15. ФС прие следната промяна в учебния план на специалност Медицинска химия, предложена от 

катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, която да влезе в сила от учебната 2017/2018 

година и да важи за випуск 2015 година, а именно: 

- дисциплината “Клинична химия” в VI семестър с хорариум 4 / 0 / 6 (12 кредита) се преименува 

на „Клинични анализи“ с хорариум 3 / 0 / 3 (7 кредита). 

- въвежда се нова дисциплина «Статистика и метрология в химията» в VI семестър с хорариум 

2 / 2 / 0 (5 кредита). 

16. ФС одобри списък с учебни дисциплини (Приложение 1), които да се предлагат на гостуващи 

Еразъм студенти с цел обучение (на английски език): 

- General Chemistry (Lectures) 

- Inorganic Chemistry (Lectures) 

- Analytical Chemistry (Research practice) 

- Software Programming in Chemistry (Lectures) 

- Chemoinformatics  (Lectures) 

- Chemoinformatics  (Research practice) 

- Quality in Analytical Laboratories (Lectures) 

- Biochemistry (Lectures) 

- Advanced Organic Chemistry (Lectures) 

- Physical Chemistry (Lectures) 

- Physical Chemistry (Research practice) 

- Chemical Kinetics (Lectures) 

- Food Chemistry (Research practice) 

17. ФС избра факултетна етична комисия в състав: 

Председател: доц. д-р Ваня Лекова 

Членове: гл. ас. д-р Жана Петкова 

  Мария Бъчварова - студент 

 


