РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет
от 12.02.2009 г.
ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Разрешава обявяването на докторантури, както следва:
¾ По специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” шифър - 03.01.53 – 2
докторантури, задочна форма на обучение.
¾ По специалност “Фармакогнозия и фитохимия”, шифър 03.02.02 –
1 докторантура, редовна форма на обучение
¾ По специалност “Фармакология ( вкл. фармакокинетика и
химиотерапия)”, шифър 03.01.24 – 2 докторантури, редовна форма
на обучение.
2. Освобождава проф. Зл. Димитрова като научен ръководител на
задочния докторант маг. фарм. Абдел Хабиб Ибрахим и определя доц. В.
Петкова за научен ръководител на същия докторант.
3. Повишава ас. Магдалена Кондева - Бурдина, дт в научно звание
старши асистент ;
4. Повишава ас. Димитрина Желева - Димитрова, дф, в научно звание
старши асистент
5. Не повишава ас. Евгени Григоров в научно звание старши асистент
6. Приема предложението за сключване на срочен едногодишен трудов
договор по условията на Параграф 11 от ПЗР на ЗВО с доц. Митка Мичева,
дм;
7. Приема предложението за сключване на срочен едногодишен трудов
договор по условията на Параграф 11 от ПЗР на ЗВО с доц. Стефка Титева,
дф;
8. Не приема предложението за сключване на срочен едногодишен
трудов договор по условията на Параграф 11 от ПЗР на ЗВО с проф. Иво
Иванов, дхн;
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9. Утвърждава прием на 136 студенти за 2009/2010 учебна година – 68
мъже и 68 жени.
При непопълване на местата за мъже на първо класиране, същите да
бъдат попълнени със жени, кандидатствали “Фармация” по първо желание, но
некласирани на първо класиране - жени.
10. За нуждите на Фармацевтичен факултет да бъдат обявени следните
конкурси:
¾ за нуждите на Катедра по Фармакогнозия и ботаника – 1 място за
професор по шифър 03.02.02, със срок за подаване на документи 3
месеца след обявяването му в Държавен вестник.
¾ за нуждите на Катедра по Фармацевтична химия – 1 място за доцент
по шифър 03.02.03, със срок за подаване на документи 3 месеца след
обявяването му в Държавен вестник.
¾ за нуждите на Катедра по Фармацевтична химия – 1 място за
асистент по шифър 03.02.03, със срок за подаване на документи 1
месец след обявяването му в Държавен вестник.
¾ за нуждите на Катедра по Организация и икономика на фармацията –
1 място за асистент по шифър 03.01.53, със срок за подаване на
документи 1 месец след обявяването му в Държавен вестник.
11. Избира маг. фарм. Мая Чавдарова Йотова за редовен докторант по
шифър 03.02.02 – Фармакогнозия и фитохимия с научен ръководител проф.
Ст. Николов, дфн.
12. Избира маг.фарм. Панайот Георгиев Гърнев за докторант по шифър
01.05.01 – Теоретична химия с научен ръководител доц. И. Дойчинова.
13. Променя формата на докторантурата на маг.фарм. Панайот Георгиев
Гърнев от редовна в задочна.
14. Избира Евгени Михайлов Игов за редовен докторант по шифър
01.05.10 – Биоорганична химия, химия на природните и биологически
физиологично активни вещества с научен ръководител доц. И. Манолов.
15. Избира Трифон Милчев Ангелов за докторант на самостоятелна
потготовка по шифър 03.02.03 – Фармацевтична химия с научен ръководител
доц. Д. Обрешкова.
16. Приема следните промени в учебния план за допълнителна
специализация по време на обучението по Клинична фармация:
¾ Анализ на лекарствени вещества и метаболити в биологични
среди – VІ-ти семестър, хорариум 2/4, 6 ECTS;
¾ Фармакоепидемиология – VІІ-ми семестър, хорариум 2/2, 4 ECTS;
¾ Лекарствена безопасност – VІІІ-ми семестър, хорариум 2/2, 4
ECTS;
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¾ Болнична фармация – VІІІ-ми семестър, хорариум 2/2, 4 ECTS;
¾ Клинична фармакокинетика – ІХ-ти семестър, хорариум 2/2, 4
ECTS;
¾ Проблемни случаи на фармакотерапията – ІХ-ти семестър,
хорариум 2/2, 4 ECTS
Приетите промени влизат в сила от учебната 2009 / 2010 г.
17. За нуждите на Фармацевтичен факултет да бъдат преобявени
следните конкурси:
¾
за нуждите на Катедра по Химия – 1 място за асистент по шифър
01.05.04, със срок за подаване на документи 3 месеца след обявяването му в
Държавен вестник.
¾
за нуждите на Катедра по Органична химия – 1 място за асистент
по шифър 01.05.03, със срок за подаване на документи 2 месеца след
обявяването му в Държавен вестник.

3

