
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 17 януари 2023 година ( Протокол № 244 ) 

 

1. ФС обсъди и прие квалификационна характеристика и учебен план за специалност «Зелена 

химия и екоикономика» - редовно обучение, професионално направление 4.2 Химически 

науки, ОКС Бакалавър, които да влязат в сила от учебната 2023/2024 година (Приложение 

1). 

2. ФС обсъди и прие актуализирана квалификационна характеристика и учебен план за 

магистърска програма «Фармацевтична химия» за неспециалисти, задочно обучение (2 

години, 4 семестъра) от професионално направление 4.2 Химически науки, които да влязат 

в сила от учебната 2023/2024 година. 

3. ФС одобри предложените от катедра «Органична химия» учебни програми за задължителни 

и избираеми дисциплини, включенеи в учебния план на магистърска програма 

„Фармацевтична химия“, задочно обучение: 

- Химия на синтетичните и полусинтетични лекарствени вещества; 

- Химия на наркотичните вещества; 

- Курсов проект. 

4. ФС прие предложението на катедра Аналитична химия и компютърна химия, от учебната 

2023/2024 година към списъка с избираеми дисциплини, които се предлагат на студентите, 

да се добави дисциплината „Методи за разделяне и концентриране в химичния анализ“ 

(лектор – гл. ас. д-р Деяна Георгиева), както следва: 

- за специалност Химия, редовно обучение в VI семестър (ИД – модул Б) с хорариум 30 / 0 

/ 30; 

- за специалност Химия с маркетинг, редовно обучение в VIII семестър (ИД III) с хорариум 

30 / 0 / 30; 

- за специалност Медицинска химия, редовно обучение в IV семестър (ИД I) с хорариум 30 

/ 0 / 0. 

5. ФС реши да бъде обявен допълнителен прием на докторанти по професионално 

направление 4.2. Химически науки, в рамките на одобрената от МОН заявка за учебната 

2022/2023 година, както следва: 

№ по 

ред 

Шифър Област на висше образование, 

професионално направление, докторска 

програма 

Образователна и научна 

степен  “доктор” 

редовно задочно 

ІV. 4. Природни науки, математика и 

информатика 

  

 4.2. Химически науки   

1  Химия и технология на липидите и 

биологичноактивните вещества 

1 - 

6. ФС одобри молбата на докторанта Гергана Илиева Танчева, зачислена по докторска 

програма Теоретична химия към катедра «Аналитична химия и компютърна химия», 

редовната докторантура да бъде трансформирана в задочна, считано от 01.02.2023 година. 



7. ФС предлага да бъде хонорувана гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева за нуждите на 

филиала в гр. Кърджали за водене на 30 часа лекции по дисциплината „Аналитична химия 

и инструментални методи“ от учебния план на специалност „Биология и управление на 

природните ресурси“, през втория семестър на учебната 2022/2023 година. 

8. ФС прие предложението на катедра «Органична химия» през втория семестър на учебната 

2022/2023 година да бъде хонорувана Йорданка Димитрова Сапунджиева за провеждане 

допълнително на 45 часа упражнения по дисциплината “Органична химия” със студенти от 

специалност „Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното 

образование“. 

 


