
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 15 октомври 2019 година ( Протокол № 211 ) 

 

1. ФС прие еднократни промени в учебния план на магистърска програма Обучението по 

химия в училище – редовно и задочно обучение, предложени от катедра „Обща и 

неорганична химия с методика на обучението по химия“, които да важат за учебната 

2019/2020 година, както следва: 

1) дисциплината “Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 

дигитална среда” от І семестър се премества във II семестър, със запазване на хорариума 

и кредитите; 

2) дисциплината “Избираема дисциплина 1.1” от ІI семестър се премества в I семестър, със 

запазване на хорариума и кредитите; 

3) дисциплината “Избираема дисциплина 2.1” от ІI семестър се премества в I семестър, със 

запазване на хорариума и кредитите. 

2. ФС прие еднократни промени в учебния план на магистърска програма Медицинска химия 

– задочно обучение, предложени от катедра „Органична химия“, които да важат за учебната 

2019/2020 година, както следва: 

1) всички дисциплини от I семестър се преместват във II семестър, със запазване на 

хорариума и кредитите; 

2) всички дисциплини от II семестър се преместват в I семестър, със запазване на хорариума 

и кредитите. 

3. ФС прие еднократни промени в учебния план на магистърска програма Хранителна химия 

– редовно обучение, предложени от катедра „Химична технология“, които да важат за 

учебната 2019/2020 година, както следва: 

1) дисциплината “Научно изследователска практика I” от І семестър се премества във II 

семестър, със запазване на хорариума и кредитите; 

2) дисциплината “Избираема дисциплина II” от ІI семестър се премества в I семестър, със 

запазване на хорариума и кредитите. 

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

по 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 (Обща и неорганична химия) със срок 

2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

5. ФС прие предложението на катедрите за хонорувани преподаватели през първия семестър 

на учебната 2019/2020 година, както следва: 

- Проф. д-р Магдален Димитров Златанов – 160 часа упражнения по дисциплините „Химия 

на хранителните продукти I и II част“ за магистърска програма „Хранителна химия“ – 

държавна поръчка; 



- Д-р Валентина Борисова Ангелова – 80 часа упражнения по дисциплината „Съвременни 

тенденции в клиничната химия“ за магистърска програма „Медицинска химия“ – 

държавна поръчка. 

6. ФС утвърди структурата на Общото събрание на факултета, което ще се проведе на 20 

ноември 2019 година, както следва: 

Общ състав – 58 бр. 

- академичен състав – 43 бр. (74 %) 

- служители – 5 бр. – от всяка катедра 

- студенти и докторанти – 10 бр. (9 студенти и 1 докторант ) (17 %) 

7. ФС прие допълнителни изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности в Химическия факултет по професионални 

направления 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по ... (химия), съгласно 

ЗРАСРБ и ПРАСПУ (Приложение 1). 

8. ФС прие Регламент за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност “главен 

асистент” в Химическия факултет (Приложение 2). 

 


