РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 03.05.2012 г.
(Протокол № 4)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на доц.
ЖАСМИНА ДИМИТРОВА ТЕНЧЕВА, дф за заемане на академичната длъжност
„«ПРОФЕСОР» в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Аналитична
химия” в катедра „Химия”на Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз основа на
констатирано съответствие на подадените документи с изискванията за допустимост
по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и оценката на преподавателската й дейност,
учебна работа, научноизследователска дейност и научна активност.

2. ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на ХРИСТО
ЛЮБОМИРОВ СВИЛЕНОВ за заемане на академичната длъжност „АСИСТЕНТ” в област
на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.3. „Фармация“ и научна специалност „ Технология на лекарствените форми и
биофармация ” в катедра „ Технология на лекарствените средства и биофармация” на
Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз основа на констатирано съответствие
на подадените документи с изискванията за допустимост по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и
ПУРПНСЗАД и успешно проведен изпит по специалността.

3. ЕДИНОДУШНО ИЗДИГА кандидатурата на член-кореспондент проф. д-р МИЛА
ВАСИЛЕВА ВЛАСКОВСКА за участие в конкурс за академици на Българската академия
на науките в областта на биологичните науки.
4. УТВЪРЖДАВА предложените комисии към Заместник-Деканите на Фармацевтичен
факултет.
5. ПРИЕМА предложенията за промени в Правилника на подготовка и провеждане на
учебната година.
6. Приема учебни, финансови планове и годишните отчети на докторанти, както следва:
•
•
•

•

7.

ПРИЕМА отчета за третата година и индивидуалния план за четвъртата година
от обучението на ПАНАЙОТ ГЪРНЕВ - задочен докторант към катедра «Химия»;
ПРИЕМА индивидуалния учебен план за първата година от обучението на
СТЕФАН ИВАНОВ - редовен докторант към катедра «Химия».
ПРИЕМА индивидуалния учебен план за първата година от обучението и плансметката за учебната 2012/2013 година в размер на 2800 лв. на ДРАГАНА
ЗАХАРИЕВА - докторанта на самостоятелна подготовка към катедра
«Фармакология, фармакотерапия и токсикология».
ПРИЕМА индивидуалния учебен план на ЖАСМИНА ТОДОРОВА - докторанта на
самостоятелна подготовка към катедра «Фармакология, фармакотерапия и
токсикология».

РАЗКРИВА процедура за зачисляване на докторанти, съгласно ПУРПНСЗАД в МУСофия на гл. ас. ГЕОРГИ БОРИСОВ ДРАГАНОВ като докторант на самостоятелна
подготовка по научна област 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално
направление „Фармация”, научна специалност „Фармацевтична химия” при катедра
„Фармацевтична химия” на ФФ, с тема: „Аналитично охарактеризиране и оценка на
безопасността фенилeтиламини в хранителни добавки”, с научен ръководител: доц.
Александър Борисов Златков, дф и срок на докторантурата: 3 години.
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