РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 07.07.2016 г.
(Протокол № 11)

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. Утвърждаване избор от научно жури за заемане на академична длъжност
«Професор», съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София.

•

Предлага за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на доц.
КРАСИМИРА ПАВЛОВА ЙОНЧЕВА за заемане на академичната длъжност
«професор» 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

оценката

на

преподавателската

дейност,

учебната

работа,

научноизследователската дейност и научна активност.
2. Утвърждава ръководители на катедри във Фармацевтичен факултет при МУСофия, мандат 2016-2020 г., както следва:

•

катедра „Фармацевтична химия”: проф. Александър Борисов Златков, дф;

•

катедра „Химия”: проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн;

•

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”: проф. Николай Дамянов
Данчев, дм;

•

катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация”: проф. Николай
Георгиев Ламбов, дф;

•

катедра „Организация и икономика на фармацията”: проф. Генка Иванова ПетроваТашкова, дфн.

3. Избор на хонорувани преподаватели.

•

ИЗБИРА доц. ИЛИЯ МАНОЛОВ като хоноруван преподавател за учебната
2016/2017 г. за нуждите на учебния процес в катедра „Фармацевтична химия“.
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4. Зачисляване на докторанти и промяна на тема на дисертация, съгласно
ПУРПНСЗАД в МУ-София.
4.1 Зачислява БОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА БЕНБАСАТ като докторант на самостоятелна
подготовка в научна област 7. ”Здравеопазване и спорт”, професионално
направление

7.3.

фармацевтична

докторска

„Фармация”,
регулация”

и

тема:

програма

„Фармакоикономика

„Фармакоикономически

анализ

и
на

контролираната овариална хиперстимулация при инвитро фертилизация”, с
научни ръководители: проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн и доц.
Александра Цветанова Савова, дф и срок на докторантурата 4 години.
4.2 Зачислява РАМИ МУХАМАД СУБХИ САЯХ като редовен докторант в научна област
7. ”Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация”,
докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” и тема:
„Фармакоикономически анализ на фармакотерапията хронични ССЗ”, с научни
ръководители: доц. Румяна Любомирова Симеонова, дф, доц. Маноела Методиева
Манова-Овчарова, дф и доц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм и срок на
докторантурата 3 години.
4.3 ПРОМЕНЯ темата на дисертационния труд на задочния докторант към катедра
«Фармакология,

фармакотерапия

и

токсикология»

ЛЮБОМИР

ТРИФОНОВ

МАРИНОВ от «Анализ на фармакотерапията на ревматоиден артрит в детска
възраст», съгласно Заповед № РК 36-555/26.03.2014 г. на «Епидемиологични и
експериментални проучвания при ревматоиден артрит».
5. Приемане на атестационни карти, научни, учебни отчети и финансови планове на
докторанти.
5.1 ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.03.2015 – 26.03.2016 г. на задочния
докторант към катедра „Организация и икономика на фармацията“ НИКОЛА
СТЕФАНОВ КОЛЕВ.

5.2 ПРИЕМА учебния и научен отчет за периода 09.03.2016 – 09.06.2016 г.
редовния

докторант

към

катедра

„Фармакология,

фармакотерапия

токсикология“ ИВАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА.

6. Разни.
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