РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 01.12.2016 г.
(Протокол № 14)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. УТВЪРЖДАВА Правилника за атестиране на преподавателите във ФФ и
атестационна карта.
2. Избор на научно жури и определяне на дата на защита за провеждане на
процедура по защита на дисертационен труд, съгласно ПУРПНСЗАД в МУСофия:
• ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на
дисертационен труд на тема: „Проучване на нови възможности за
фармакологично повлияване на неходжкинови лимфоми (non-Hodgkin
lymphomas (NHL))” на ЙОХАНА ТОШКОВА ИЛИЕВА – редовен докторант в
област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално
направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Фармакология (вкл.
фармакокинетика и химиотерапия)” към катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология” за присъждане на образователната и
научна степен „Доктор”, в състав:
o проф. д-р НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ДАНЧЕВ, дм – вътрешен за МУ-София;
катедра
«Фармакология,
фармакотерапия
и
токсикология»
на
Фармацевтичен факултет при МУ-София;
o проф. д-р СПИРО МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИНОВ, дм – вътрешен за МУ-София;
научен
ръководител
на
докторанта,
катедра
«Фармакология,
фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен факултет при МУСофия;
o проф. д-р МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА ГЕНОВА, дм – външен за МУ-София;
Началник лаборатория по хематопатология и имунология при НСБАЛХЗ София;
o проф. д-р ГЕОРГИ НИКОЛАЕВИЧ БАЛАЦЕНКО, дм – външен за МУ-София;
Началник Консултативно-диагностичен блок при НСБАЛХЗ – София;
o чл.-кор. проф. ИЛЗА КОНСТАНТИНОВА ПЪЖЕВА, дбн – външен за МУСофия; Институт по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН.
Резервни членове:
o доц. РУМЯНА ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА, дф – вътрешен за МУ-София;
катедра
«Фармакология,
фармакотерапия
и
токсикология»
на
Фармацевтичен факултет;
o доц. д-р ГЕОРГИ РАЙНОВ АРНАУДОВ, дм - външен за МУ-София; Началник
клиника по хематология при НСБАЛХЗ - София.
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•

ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема:
„Проучване на нови възможности за фармакологично повлияване на
неходжкинови лимфоми (non-Hodgkin lymphomas (NHL))” на ЙОХАНА
ТОШКОВА ИЛИЕВА – редовен докторант в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3.
„Фармация” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика
и химиотерапия)” към катедра „Фармакология, фармакотерапия и
токсикология” за присъждане на образователната и научна степен
„Доктор”: 31.01.2017 г.

3. Разкриване на процедури
ПУРПНСАД в МУ-София.

за

зачисляване

на

докторанти,

съгласно

3.1 Зачислява ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА като редовен докторант в научна
област 7. ”Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3.
„Фармация”, докторска програма „Фармацевтична химия” и тема: „Синтез,
аналитично охарактеризиране и изследване на фармакологичните ефекти
на пиролсъдържащи хидразони”, с научни ръководители: доц. Мая Боянова
Георгиева, дф и доц. Лили Пламенова Пейкова, дф и срок на
докторантурата 3 години.
3.2 Зачислява НЕВЕНА ЕМИЛОВА ЗАХАРИЕВА като редовен докторант в
област на висше образование 4. ”Природни науки, математика и
информатика”, професионално направление 4.2. „Химически науки”,
докторска програма „Теоретична химия” и тема: „In silico анализ на
имуногенни пептиди”, с научни ръководители: проф. Ирини Атанас
Дойчинова, дхн и доц. Иван Димитров Димитров, дх и срок на
докторантурата 3 години.
4. Промяна на тема, удължаване на срока на докторантура и включване на
втори научен ръководител.
4.1 ПРОМЕНЯ темата на дисертационния труд на редовния докторант към катедра
«Фармакогнозия» ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА от «Етноботаника и
етнофармакология», съгласно Заповед № РК 36-550/26.03.2014 г. на
«Етноботаника и етнофармакология – етноботанически анализ, устойчиво
ползване
на
лечебни
растения
в
Родопите
и
изпитване
на
етнофармакологични сведения за пълзящия очиболец Potentilla reptans L.
(сем. Rosaceae)».
4.2 ОДОБРИ ВКЛЮЧВАНЕТО на проф. Красимира Павлова Йончева, дф като втори
научен ръководител в докторантурата на редовния докторант към катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ Йордан Иванов Йорданов,
поради мултидисциплинарността на темата на дисертационния труд.
4.3 УДЪЛЖАВА срока на докторантурата на ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА - редовен
докторант към катедра „Фармакогнозия”, с 12 (дванадесет) месеца, считано от
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26.03.2017 г., съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ПУРПНСЗАД, поради големия обем
дейности, свързани с Договор № 14-Д/2016 г. по СМН, подготовка на
публикации и писане на дисертационен труд.
5. Корекции (прехвърляне
докторанти.

на

средства)

във

финансовите

планове

на

5.1 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на следните суми във финансовия план за
учебната 2016/2017 година на редовния докторант ЙОРДАН ЙОРДАНОВ:
• 295.00 лева от графа «химикали, реактиви, медикаменти и други
консумативи» в графа „разходи за външни услуги: други разходи за външни
услуги“.
• 20.00 лева от графа „краткосрочни командировки в българия“ в графа
„химикали, реактиви, медикаменти и други консумативи“.
5.2 ПРИЕМА атестационната карта за периода 14.11.2015 – 25.11.2016 г. и план
сметката за учебната 2016/2017 г. на редовния докторант към катедра
«Фармакология, фармакотерапия и токсикология» ЙОРДАН ИВАНОВ
ЙОРДАНОВ.
6. Разни.
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