
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 23 април 2019 година ( Протокол № 207 ) 

 

1. ФС обсъди и одобри учебни програми, предложени от катедра „Обща и неорганична химия 

с методика на обучението по химия“, за следните задължителни и факултативни 

дисциплини от учебния план на специалност „Химия и английски език“: 

- „Методика на обучението по химия“; 

- „Методика и техника на учебния експеримент“; 

- „Хоспетиране и текуща педагогическа практика по химия“; 

- „Стажантска практика по химия“ 

- „История на химията“ 

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

по химия» към списъка с избираеми дисциплини, които се предлагат на студентите от 

специалност „Химия и английски език“ да бъдат добавени, както следва: 

- дисциплината „Учебни задачи в курса по химия в средното училище” (лектор: гл. ас. д-

р Антоанета Ангелачева) в VІ семестър с хорариум 15 / 15 / 0; 

- дисциплината „Основни химични знания в курса по човекът и природата (5. и 6. клас)” 

(лектор: гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева) в VІ семестър с хорариум 15 / 15 / 0; 

- дисциплината „Екологично образование в обучението по химия” (лектор: гл. ас. д-р 

Антоанета Ангелачева) в VІII семестър с хорариум 15 / 15 / 0; 

- дисциплината „Методи на научните изследвания в обучението по химия” (лектор: гл. 

ас. д-р Антоанета Ангелачева) в VІII семестър с хорариум 15 / 15 / 0. 

3. ФС прие правила, във връзка с провеждане на избора на факултативни и избираеми 

дисциплини в Химическия факултет, а именно: 

1. Списъка с избираемите и факултативните дисциплини за следващата учебна година, 

да се предлага за избор от студентите едновременно за нечетен и четен семестър в края 

на всяка текуща година; 

2. Не се разрешава преместване на студентите от една дисциплина в друга след започване 

на семестъра. 

4. ФС прие предложението на катедра „Физикохимия“, на мястото на проф. дхн Васил Борисов 

Делчев да бъде включен доц. д-р Димитър Николаев Петров, като член на държавна изпитна 

комисия за специалностите „Биология и химия“, „Химия и физика“ и „Химия“ – редовно и 

задочно обучение на 24. 07. 2019 г. 

5. ФС прие предложението на доц. Нина Димчева през учебната 2019/2020 година 

дисциплината «Биокатализ и биоелектрохимия» да не се предлага за избор на студентите 

от специалност «Анализ и контрол» - редовно обучение. 

6. ФС прие предложението на катедра „Органична химия“ за промяна в датата на държавния 

изпит за магистърска програма „Медицинска химия“, като вместо на определената със 

заповед Р33-614 / 05.02.2019 г. дата 8 юни 2019 г. да се проведе на 29 юни 2019 г.  



7. ФС обсъди и прие програма за държавен изпит по магистърска програма “Учител по  химия” 

за получаване на образователно квалификационна степен “Магистър”, който да влезе в сила 

за учебната 2018/2019 година. 

8. ФС обсъди и прие промяна в наименованието на магистърска програма „Учител по химия“, 

като от учебната 2019/2020 година да стане „Обучението по химия в училище“. 

Професионалната квалификация остава „Учител по химия“. 

9. ФС прие актуализиран общ учебен план за докторска програма Методика на обучението по 

химия, който влиза в сила от 2019/2020 година. 

10. ФС прие отчет за дейността на Мина Тенева Кирякова, задочен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през третата година от докторантурата и отлична оценка, 

дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода. 

11. ФС прие отчет за дейността на Лидия Иванова Кайнарова, редовен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през първата година от докторантурата и отлична оценка, 

дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода. 

12. ФС прие отчет за дейността на Нора Георгиева Сотирова, редовен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през втората година от докторантурата и добра оценка, дадена 

от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода. 

13. ФС прие отчет за дейността на Мария Василева Френкева, редовен докторант по докторска 

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

дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода. 

14. ФС прие предложение за комисия за провеждане на държавен изпит за допълнителна 

професионална квалификация „Високоефективна течна хроматография” на 14. 06. 2019 

год., в състав: 

Председател:  Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов 

Членове:   1. Доц. д-р Солея Запрянова Даньо 

2. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

3. Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов 

15. ФС прие предложението на деканското ръководство през втори семестър на учебната 

2018/2019 година да бъдат хонорувани следните преподаватели: 

- доц. д-р Петко Недялков Денев - 30 часа упражнения по дисциплината “Практика” със 

студенти от специалност „Медицинска химия“; 

- инж. Атанаска Георгиева Панчева – 65 часа упражнения по дисциплината “Практика” 

със студенти от специалност „Медицинска химия“; 

16. ФС реши за разпределение на средствата, отпуснати на Химическия факултет с решение 

на АС № 3 от 25.03.2019 г. (Протокол №35), да се използва варианта с отчитане на личния 

коефициент на всеки автор в публикациите. 

17. ФС избра Организационен и Научен комитет за семинара «Актуални регулативни 

изисквания към химичния анализ и модерни инструментални технологии за тяхното 

покриване», организиран съвместно с фирма АСМ2, който ще се проведе на 12 юни 2019 

год. в гр. Пловдив, както следва: 



- Организационен комитет: 

   Доц. д-р Веселин Кметов 

   Д-р Христо Йорданов – фирма АСМ2 

   Доц. д-р Кирил Симитчиев 

   Гл. ас. д-р Деяна Георгиева 

Гл. ас. д-р Евелина Върбанова 

Гл. ас. д-р Галя Тончева 

- Научен комитет: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове:  Проф. дхн Васил Делчев 

Проф. дхн Пламен Пенчев 

Проф. д-р Илиян Иванов 

Доц. д-р Петя Маринова 

   Доц. д-р Виолета Стефанова 

   Доц. д-р Георги Патронов 

 


