
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 17 юни 2020 година ( Протокол № 217 ) 

 

1. ФС прие предложението на деканското ръководство относно организирането на 

дисциплината „Практика“ по специалности от ОКС „бакалавър“, както следва: 

- за специалност „Химия“ – редовно обучение с хорариум 0 / 0 / 120 да се организира от 

катедра „Химична технология“, като 80 часа да се проведат в реална производствена 

среда, а 40 часа в катедрата; 

- за специалност „Химия“ – задочно обучение с хорариум 0 / 0 / 80 да се организира от 

катедра „Химична технология“, като 50 часа да се проведат в реална производствена 

среда, а 30 часа в катедрата; 

- за специалност „Медицинска химия“ – редовно обучение с хорариум 0 / 0 / 30 да се 

организира от катедра „Химична технология“, като 25 часа да се проведат в реална 

производствена среда, а 5 часа в катедрата; 

- за специалност „Компютърна химия“ – редовно обучение с хорариум 0 / 0 / 60 да се 

организира от катедра „Аналитична химия и компютърна химия“. 

2. ФС прие програма за конкурсен изпит за ОКС „магистър“ след придобита ОКС 

„бакалавър“ (за кандидатстване за магистърски програми по държавна поръчка). 

3. ФС прие правила за провеждане на конкурсен изпит за ОКС „магистър“ след придобита 

ОКС „бакалавър“ (за кандидатстване за магистърски програми по държавна поръчка). 

4. ФС прие правила за провеждане на държавен изпит за магистърска програма 

„Обучението по химия в училище“. 

5. Във връзка с решение от 14.01.2020 г. (Протокол №214) ФС прие актуализирани Правила 

за провеждане на конкурсни изпити за докторанти в Химическия факултет, които да 

влязат в сила от учебната 2019/2020 година. 

6. ФС одобри предложението на катедра „Аналитична химия и компютърна химия“, 

конкурсният изпит за прием на докторанти по докторска програма Аналитична химия да 

се провежда под формата на развиване на 2 теми от утвърдения конспект за прием на 

докторанти. 

7. ФС одобри предложението на катедра „Органична химия“, конкурсният изпит за прием 

на докторанти по докторска програма Органична химия да се провежда под формата на 

тест, върху материала от утвърдения конспект за прием на докторанти. 

 


