РЕШЕНИЯ

от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от
27.10.2011 г.
1. Определя възнаграждения за изготвяне на становища от членове на научни журита по
конкурси за заемане на акамемични длъжности съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София
както следва:
Процедура за:
 ОНС „доктор” – становище от професор – 75% от 280 лв, становище от доцент –
75 % от 240 лв;
 НС „доктор на науките” – становище от професор – 75% от 450 лв, становище от
доцент – 75 % от 340 лв;
 Академична длъжност доцент - – становище от професор – 75% от 480 лв,
становище от доцент – 75 % от 360 лв;
2. Избира Емилия Демирева Чернева за главен асистент по органична химия
3. Избира Миглена Георгиева Кирилова за главен асистент по висша математика
4. Избира Лилия Антонова Андонова за асистент по фармацевтична химия
5. Избира научно жури жури за процедура по придобиване на научната степен „доктор на
науките” по н. с. „Биоорганична химия, химия на природните и биологически
физиологично активни вещества”, научно направление „Фармация”, област
„Здравеопазване и спорт” в състав:
 външни за звеното членове
1. акад. Евгени Головински,
2. проф. Галин Петров,
3. проф. Атанас Бижев,
4. проф. Димитър Тодоровски,
5. проф. Радка Аргирова.
 вътрешни за звеното членове
1. доц. Пламен Пейков,
2. доц. Александър Златков
 резервни членове
1. доц. Данка Обрешкова (вътрешен член),
2. ст. н. с. ІІ ст. Тамара Пайпанова (външен член).
6. Определя дата на защита на дисертационния труд на тема „Синтез, структура, свойства
и фармакологична активност на производни на 4-хидрокси кумарина” – 10.01.2012 г.
7. Избира научно жури за процедура по заемане на академична длъжност главен асистент
по фармацевтична химия в състав: .
външни за звеното членове
проф. Атанас Бижев, доц. Иван Иванов.
вътрешни за звеното членове
доц. Пламен Пейков, доц. Александър Златков, доц. Данка Обрешкова
резервен член
доц. Стефка Титева.
8. Зачислява гл. ас. Лили Пейкова като докторант на самостоятелна потготовка по научна
специалност „Фармацевтична химия”, научно направление „Фармация”, област
„Здравеопазване и спорт”
9. Определя проф. Г. Петрова и доц. И. Пенчева за научни ръководители на докторантката.
10. Определя срок за довършване на дисертацията – 3 години.
11. Приема темата на дисертационния труд – „Патентно проучване и аналитично
охарактеризиране на Sibutramine, Venlafaxine и Citalopram”
12. Прекъсва редовната докторантура на Катерина Милкотева, редовен докторант в
катедрата по Фармакогнозия и ботаника за 1 година, считано от 01.10.2011 г поради
майчинство.
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13. Приема представения учебен, научен и финансов отчет за учебната 2010/2011 г. на маг.фарм. Златина Коканова-Недялкова, редовен докторант в катедрата по Фармакогнозия и
ботаника.
14. Отчислява с право на защита, считано от 01.11.2011 г., маг.-фарм. Златина КокановаНедялкова, редовен докторант в катедрата по Фармакогнозия и ботаника.
15. Приема атестационната карта на маг.-фарм. Христина Лебанова, редовен докторант в
катедрата по Организация и икономика на фармацията за периода 22.03.2011 –
22.06.2011 г. и 23.06.2011 – 23.09.2011 г.
16. Отпуска на Светлана Иванова, хигиенист в катедрата по химия, финансова помощ в
размер на 500 лв за подпомагане на лечението след тежка операция.
17. Разрешава студенти да могат да се запишат в по-горен курс с три невзети изпита, като
един може да бъде от по-предишни години.

2

