РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 14.01.2015 г.
(Протокол № 1)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. Избира следните хонорувани преподаватели:

•

ИЗБИРА проф. д-р СТОЯН ГАНЧЕВ ЛАЛЧЕВ като хоноруван преподавател за
англоезичното обучение на студентите по Фармация за учебната 2014/2015 година.

•

ИЗБИРА доц. МОНА СТЕФАНОВА като хоноруван преподавател за периода април – май
2015 г. (до приключване на летния семестър на учебната 2014/2015 г.) за нуждите на
катедра „Организация и икономика на фармацията“.

2. Отчислява докторант с право на защита, разкрива процедура за защита на
дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” и избира научно жури, съгласно
ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва:

•

ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА – задочен
докторант

в

област

професионално

на

висше

направление

образование
7.3.

7.

„Фармация”

„Здравеопазване
и

научна

и

спорт”,

специалност

„Фармакоикономика и фармацевтична регулация” към катедра „Организация и
икономика на фармацията”, зачислена със заповед на Ректора на МУ-София № РК 36508/14.03.2012 г., с научен ръководител проф. Валентина Петкова, дф.

•

ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд
на тема: „Маркетингов и фармацевтичен анализ на нелекарствени продукти, отпускани
в аптека” на ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА – задочен докторант в област на
висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3.
„Фармация” и научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация”
към

катедра

„Организация

и

икономика

на

фармацията”

за

присъждане

на

образователната и научна степен „Доктор”, в състав:



проф. ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА, дф – вътрешен за МУ-София;
научен ръководител на докторанта, катедра «Организация и икономика на
фармацията» на Фармацевтичен факултет при МУ-София;



проф. ГЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА-ТАШКОВА, дфн – вътрешен за МУ-София;
Ръководител

катедра

«Организация

и

икономика

на

фармацията»

на

Фармацевтичен факултет при МУ-София;


чл.-кор. проф. РАДОМИР ГЕОРГИЕВ РАДОМИРОВ, дм– външен за МУ-София, БАН;
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доц. МАРГАРИТА ИВАНОВА ТРАЙКОВА-КАСЪРОВА, дф – външен за МУ-София,
Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив;



доц. СТАНИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ, дф – външен за МУ-София, МУПловдив.



Резервни членове:



проф.

РАХАМИН

ДАНИЕЛ

ШЕКЕРДЖИЙСКИ,

дфн

–

външен

за

МУ-София;

пенсионер;


доц. МАНОЕЛА МЕТОДИЕВА МАНОВА-ОВЧАРОВА, дф - вътрешен за МУ-София; ФФ,
катедра „Организация и икономика на фармацията”.

•

ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема: „Маркетингов и
фармацевтичен анализ на нелекарствени продукти, отпускани в аптека” на
ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА – задочен докторант в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3.
„Фармация”

и

научна

специалност

„Фармакоикономика

и

фармацевтична

регулация” към катедра „Организация и икономика на фармацията” за присъждане
на образователната и научна степен „Доктор”: 30.01.2015 г.

3. Прави промяна на тема на докторантура:
• ПРОМЕНЯ темата на дисертационния труд на задочния докторант към катедра
Фармакогнозия ВИКТОР БРАТКОВ от «Фитохимично проучване на видове от род
Astragalos

(Fabaceae)»,

съгласно

Заповед

№

РК

36-509/14.03.2012

г.

на

«Фитохимично проучване на видове от род Astragalos monspessulanus L.
(Fabaceae)».

4. Прави корекции във финансовите планове на докторанти:

•

РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сумата от 600.00 лева от графа «Краткосрочни
командировки в чужбина» в графа «Научноизследователски разходи» в плансметката за учебната 2014/2015 година на докторанта към катедра „Химия“ ИРИНА
СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА във връзка с необходимост от закупуване на допълнителни
реактиви и консумативи.

5. Приема научни, учебни и финансови планове на докторанти, както следва:

5.1. ИВА ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
ПРИЕМА индивидуалния учебен план на докторанта на самостоятелна подготовка към катедра
«Химия» - ИВА ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА.
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5.2. НИКОЛА ЙОРДАНОВ


ПРИЕМА научния и учебен отчет за периода октомври - декември 2014 г. на редовния
докторант към катедра «Химия» - НИКОЛА ЙОРДАНОВ.

5.3. СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЕВ


ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.09 – 25.12.2014 г. на редовния докторант
към катедра «Организация и икономика на фармацията» - СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ
СТОЕВ.

5.4. ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА


ПРИЕМА научния и учебен отчет за периода 11.09 – 29.12.2014 г. на редовния докторант
към катедра «Фармакогнозия» - ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА.

5.5. ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА МАНДОВА


ПРИЕМА научния отчет за периода 26.09 – 25.12.2014 г. на редовния докторант към
катедра «Химия» - ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА МАНДОВА.

5.6. ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ГОРИНОВА


ПРИЕМА научния и учебен отчет за периода октомври – декември 2014 г. на редовния
докторант към катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» - ЦВЕТЕЛИНА
АТАНАСОВА ГОРИНОВА.

5.7. ЛЮБОМИР МАРИНОВ


ПРИЕМА научния и учебен отчет за периода октомври – декември 2014 г. на редовния
докторант към катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» - ЛЮБОМИР
МАРИНОВ.

5.8. ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА


ПРИЕМА финансовия отчет за учебната 2014/2015 г. на задочния докторант към катедра
«Организация и икономика на фармацията» - ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА.

6. Разни.
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