РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 11.09.2014 г.
(Протокол № 12)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. Утвърждава избора на научно жури за академична длъжност, съгласно ПУРПНСЗАД в
МУ-София, както следва:
•

ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на СТАНИСЛАВА
БРАТОВАНОВА ЙОРДАНОВА за заемане на академичната длъжност «ГЛАВЕН
АСИСТЕНТ» в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално
направление
7.3.
„Фармация”
и
научна
специалност
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация” в катедра „Организация и икономика
на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз основа на
констатирано съответствие на подадените документи с изискванията за допустимост
по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и оценена учебно-преподавателска и научна
дейност и резултатите от конкурсния изпит.

•

НЕ ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избор 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, поради незачетен изпит по специалността на явилия се кандидат.

2. Утвърждава състав на научни журита за заемане на академични длъжности по обявени
конкурси, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва:
2.1. ИЗБИРА научно жури за провеждане на процедура по избор на „ДОЦЕНТ“ в област на
висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3.
„Фармация“ и научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра
„Фармацевтична химия“, обнародван в ДВ бр. 58/15.07.2014 г., разрешен от АС с Протокол №
15/20.05.2014 г., в състав:





Чл.-кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн – вътрешен член, МФ-катедра
„Медицинска химия и биохимия“, МУ-София;
Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн – вътрешен член ФФ-катедра
„Организация и икономика на фармацията“, МУ-София;
Проф. Александър Борисов Златков, дф – вътрешен член ФФ-катедра
„Фармацевтична химия“, МУ-София;
Проф. Данка Петрова Обрешкова-Панкова, дм – вътрешен член, ФФ – катедра
„Фармацевтична химия”, МУ-София;

Чл.-кор. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София,
Институт по молекулярна биология, БАН;
 Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм - външен член за МУ-София, НЦОЗА София;
 Проф. Маргаритка Христова Караиванова, дмн - външен член за МУ-София, ФФ Пловдив;
Резервни членове:
 Доц. Илия Манолов Илиев, дхн – вътрешен резервен член; ФФ – катедра
„Фармацевтична химия”, МУ-София;
 Проф. Атанас Тодоров Бижев, дхн - външен резервен член за МУ-София, ХТМУ.
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2.2 ИЗБИРА научно жури за провеждане на процедура по избор на „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в
област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3.
„Фармация“ и научна специалност „Аналитична химия“ за нуждите на катедра „Химия“,
обнародван в ДВ бр. 58/15.07.2014 г., разрешен от АС с Протокол № 15/20.05.2014 г., в състав:
Проф. Дарвин Славчев Иванов, дф – вътрешен член, катедра „Химия” ФФ при
МУ-София;
 Проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – вътрешен член, катедра „Фармацевтична
химия” ФФ при МУ-София;
 Доц. Росен Тодоров Буюклиев - вътрешен член, катедра „Химия” ФФ при МУСофия;
 Доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх –външен член за МУ-София, ИМБ-БАН;
 Чл.-кор. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София, ИМББАН.
Резервни членове:
 Проф. Александър Борисов Златков, дф – вътрешен резервен член за МУСофия; ФФ – катедра «Фармацевтична химия»;
 Проф. Атанас Тодоров Бижев, дхн – външен резервен член за МУ-София; ХТМУСофия.


2.3. ИЗБИРА научно жури за провеждане на процедура по избор на „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в
област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3.
„Фармация“ и научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за
нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“, обнародван в
ДВ бр. 59/18.07.2014 г., разрешен от АС с Протокол № 16/01.07.2014 г., в състав:





Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф – вътрешен член, катедра „Технология на
лекарствените средства и биофармация” ФФ при МУ-София;
Проф. Димитър Рачев Рачев, дф – вътрешен член, катедра „Технология на
лекарствените средства и биофармация” ФФ при МУ-София;
Доц. Милен Венциславов Димитров, дф - вътрешен член, катедра „Технология
на лекарствените средства и биофармация” ФФ при МУ-София;
Проф. Рахамин Даниел Шекерджийски, дфн - външен член за МУ-София,
пенсионер;

Доц. Маргарита Иванова Касърова - Трайкова, дф –външен член за МУ-София;
ФФ при МУ-Пловдив.
Резервни членове:
 Доц. Деница Богомилова Момекова, дф – вътрешен резервен член за МУСофия; ФФ – катедра «Технология на лекарствените средства и биофармация»;
 Проф. Пламен Христов Ненков, дмн – външен резервен член за МУ-София,
пенсионер.


3. ИЗБИРА предложените от катедра „Медицинска химия и биохимия“ лица за хонорувани
преподаватели за учебната 2014/2015 г., както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гл. ас. Емилиан Йонков Панов
Гл. ас. Николина Георгиева Кръстева, дх
Невяна Иванова Иванова, дб
Таня Кирилова Кадийска, дб
Андрей Венциславов Киров, дб
Анита Огнянова Цветкова
Михаела Константинова Лукова, дб
Десислава Димитрова Игнатова
Калина Йонкова Михова
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4. Приемане на научни, учебни и финансови планове на докторанти, както следва:

4.1. ПАВЛИНА САШЕВА НАЙДЕНОВА
 ПРИЕМА план-сметката за учебната 2013/2014 г. на редовния докторант към катедра
«Фармакогнозия» ПАВЛИНА САШЕВА НАЙДЕНОВА. ПРИЕМА научния отчет за периода
юни-август 2014 г. на редовния докторант към катедра «Фармакогнозия» - ПАВЛИНА
САШЕВА НАЙДЕНОВА.
4.2. ЯНЧО ЗАРЕВ
 ПРИЕМА научните отчети за периодите януари-април и май-юли 2014 г. на редовния
докторант към катедра «Фармакогнозия» - ЯНЧО ЗАРЕВ.
4.3. ХРИСТО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
 ПРИЕМА научните отчети за периодите април-юни и юли-септември 2014 г. на редовния
докторант към катедра «Фармакогнозия» - ХРИСТО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ.
4.4. ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
 ПРИЕМА атестационна карта за периода 26.03 – 11.09.2014 г. на редовния докторант към
катедра «Фармакогнозия» - ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА.
4.5. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ
 ПРИЕМА учебен и научен отчет за периода април-юни 2014 г. на редовния докторант
към катедра «Фармакогнозия» - АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ.
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