
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 20 април 2021 година ( Протокол № 227 ) 

 

1. ФС обсъди и прие предложения от Биологическия факултет актуализиран учебен план за 

специалност «Биология и химия» - редовно обучение, професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по ..., ОКС Бакалавър, който да влезе в сила от учебната 

2021/2022 година. 

2. ФС обсъди и прие актуализиран учебен план за специалност «Химия и английски език» - 

редовно обучение, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., ОКС 

Бакалавър, който да влезе в сила от учебната 2021/2022 година. 

3. ФС обсъди и прие актуализирани учебни планове за магистърски програми, които да влязат 

в сила от учебната 2021/2022 година, както следва: 

- «Обучението по химия в училище» – редовно обучение; 

- «Обучението по химия в училище» – задочно обучение; 

- «Обучението по химия в училище» за неспециалисти – задочно обучение. 

4. ФС обсъди и прие квалификационна характеристика и нови учебни планове за магистърска 

програма «Фармацевтична химия» от професионално направление 4.2 Химически науки, 

които да влязат в сила от учебната 2021/2022 година. 

5. ФС одобри предложените от катедра «Физикохимия» учебни програми за дисциплината 

„Фармакокинетика“ с хорариум 30 / 0 / 30, която да се предлага на студентите за избор, 

както следва: 

- за специалност „Химия“ – редовно обучение в VIII семестър; 

- за специалност „Компютърна химия“ в VIII семестър; 

- за специалност „Химия с маркетинг“ в VIII семестър; 

- за специалност „Анализ и контрол“ в VIII семестър. 

6. ФС утвърди индивидуален план за работа на задочния докторант Нора Георгиева Сотирова 

към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, зачислена по докторска програма 

Аналитична химия за четиригодишен срок на обучение. 

7. ФС утвърди индивидуален план за работа на задочния докторант Мария Василева Френкева 

към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, зачислена по докторска програма 

Аналитична химия за четиригодишен срок на обучение. 

8. ФС прие отчет за дейността на Гергана Илиева Танчева, редовен докторант по докторска 

програма Теоретична химия през втората година от докторантурата, мнение от научния й 

ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия” за работата й през периода. 

9. ФС прие отчет за дейността на Нора Георгиева Сотирова, задочен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през третата година от докторантурата, становище от научния 

й ръководител и много добра оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия” за работата й през периода. 



10. ФС прие отчет за дейността на Мария Василева Френкева, задочен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през третата година от докторантурата, становище от научните 

й ръководители и отлична оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия” за работата й през периода. 

11. ФС прие отчет за дейността на Мария Генова Пимпилова, редовен докторант по докторска 

програма Физикохимия през втората година от докторантурата, становище от научния й 

ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Физикохимия” за работата й през 

периода. 

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 «доцент» по 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по химия) – две места със срок 2 

месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

13. ФС прие предложението на катедра «Органична 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 (Органична химия) със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен 

вестник. 

14. ФС прие предложенията на катедрите през втори семестър на учебната 2020/2021 година 

да бъдат хонорувани следните преподаватели: 

- Гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова – допълнително 30 часа упражнения по 

дисциплината “Органична химия” със студенти от специалност «Биология и химия»; 

- Йорданка Димитрова Моллова – 30 часа упражнения по дисциплината “Химия на 

козметичните продукти” със студенти от специалност «Медицинска химия». 

 


