
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 20 септември 2022 година ( Протокол № 241 ) 

 

1. ФС прие учебни програми по дисциплините, включени в учебния план на съвместната 

магистърска програма „Интелигентна аналитика“, редовно обучение на СУ „Св. Климент 

Охридски“ в рамките на проект МОДЕРНА, в които е предвидено обучението да се 

провежда и от преподаватели на Химическия факултет на Пловдивски университет, както 

следва: 

- Интелигентни подходи за гарантиране на качеството на химичните изпитвания; 

- Нови аспекти на аналитичната атомна спектрометрия; 

- Съвременни приложения на молекулната спектроскопия в химичния анализ; 

- Възможности и приложения на съвременната хроматография; 

- ICP-MS – приложение за идентификация на традиционни български храни; 

- Нормативни документи в акредитираните лаборатории – практически аспекти; 

- Аналитична атомна спектрометрия при анализа на храни; 

- ICP-MS – съвременни тенденции. Количествен и специационен анализ, определяне на 

изотопни отношения; 

- Съвременни методи за изследване на обекти от околната среда; 

- Тестове за пригодност при химичните анализи; 

- Хемометрични подходи и калибрационни стратегии в аналитичната химия; 

- Екологично целесъобразни методи за анализ; 

- Масспектрометрия на единични частици (spICP-MS); 

- Компютърна обработка на структурна и химична информация; 

- Компютърен достъп до научна информация; 

- Анализ и контрол на храните. 

2. ФС одобри индивидуален план за обучение на Даниела Венциславова Рускова, фак. № 

2205072003 от специалност Химия – задочно обучение за учебната 2022/2023 година 

(Приложение 1). 

3. ФС одобри индивидуален план за обучение на Деян Сашев Николов, фак. № 2205072005 от 

специалност Химия – задочно обучение за учебната 2022/2023 година (Приложение 2). 

4. ФС одобри индивидуален план за обучение на Александър Асенов Симеонов, фак. № 

2205072007 от специалност Химия – задочно обучение за учебната 2022/2023 година 

(Приложение 3). 

5. ФС одобри индивидуален план за обучение на Надежда Димитрова Христоскова, фак. № 

2205071001 от специалност Химия – редовно обучение за учебната 2022/2023 година 

(Приложение 4). 

6. ФС прие отчет за дейността на Ася Димитрова Христозова, редовен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през втората година от докторантурата, мнение от научния 



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

химия” за работата й през периода. 

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

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

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

периода. 

8. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Физикохимия”, редовния 

докторант Мария Генова Пимпилова, зачислена по докторска програма Физикохимия да 

бъде отчислена с право на защита, считано от 01. 09. 2022 год. 

9. ФС прие предложението на катедра „Химична технология“ да бъде назначен Иван Запрянов 

Илиев (редовен докторант към УХТ) на длъжност асистент по Химична технология на 

пълен работен ден за срок от 4 години, считано от 1 ноември 2022 год. 

10. ФС прие предложенията на катедрите през първи семестър на учебната 2022/2023 година 

да бъдат хонорувани следните преподаватели: 

- Гл. ас. д-р Видка Василева Диварова – 140 часа упражнения по дисциплината «Обща и 

неорганична химия – I част» със студенти от специалност «Медицинска химия», «Химия 

с маркетинг» и «Химичен анализ и контрол на качеството»; 

- Йоана Николаева Иванова – 120 часа упражнения по дисциплината “Английски език” 

със студенти от специалност «Химия», «Медицинска химия», «Химия с маркетинг», 

«Компютърна химия», «Анализ и контрол» и «Химичен анализ и контрол на 

качеството»; 

- Цветина Димитрова Стойнова – 150 часа упражнения по дисциплината “Физикохимия – 

II част” със студенти от специалност «Химия и английски език» и «Биология и химия». 

- Катя Петрова Христова – 90 часа упражнения по дисциплината “Технология на 

лекарствените средства – I част” със студенти от специалност «Медицинска химия». 

11. ФС предлага към списъка на пътуващите през 2022 година, които имат право на 

транспортни разходи за пътуване от селището по местоживеене до ПУ „П. Хилендарски“, 

да бъде добавена Иванка Георгиева Ангелова – от гр. Първомай, назначена в катедра 

Физикохимия. 

 


