РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 21.05.2015 г.
(Протокол № 5)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. ИЗБИРА доц. ИЛИЯ МАНОЛОВ като хоноруван преподавател за
учебната 2015/2016 г. за нуждите на четенията в катедра
„Фармацевтична химия“.
2. ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора
на гл.ас. МАГДАЛЕНА СПАСОВА КОНДЕВА-БУРДИНА, дф за «ДОЦЕНТ»
в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност
„Токсикология”,
за
нуждите
на
катедра
«Фармакология,
фармакотерапия и токсикология» при Фармацевтичен факултет на МУСофия (ДВ бр. 7/27.01.2015 г.), въз основа на доклад-заключение от
научно жури, назначено със заповед на Ректора на МУ-София № РК 36481/24.03.2015 г.
3. Отчислява докторанти 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:
3.1 ас. ГЕОРГИ БОРИСОВ ДРАГАНОВ
•

ОТЧИСЛЯВА БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА ас. ГЕОРГИ БОРИСОВ
ДРАГАНОВ - докторант на самостоятелна подготовка по научна
специалност «Фармацевтична химия», в област на висше образование
7. «Здравеопазване и спорт», по научно направление 7.3. «Фармация»,
към катедра „Фармацевтична химия” на Фармацевтичен факултет при
Медицински университет-София (зачислен със заповед на Ректора №
РК36-813/ 10.05.2012 г.), на основание чл. 60, ал. 1, т. 2 от Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в Медицински университет – София, поради
завършване на 3-годишния период на докторантурата (10.05.2015 г.) и
неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен и научен
план.

3.2 ас. ИРИНА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА
•

ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ас. ИРИНА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА –
докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност
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„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните
вещества”, в област на висше образование 4. „Природни науки,
математика и информатика”, по професионално направление 4.2.
„Химически науки” към катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет
при МУ-София, зачислена със заповед на Ректора на МУ-София №
РК36-385/10.03.2014 г., с научен ръководител доц. Ренета Славова
Гевренова, дф.
•

ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на
дисертационен труд на тема: „Фитохимично изследване на Asphodeline
lutea (L.) Rchb. (Asphodelaceae)” на ас. ИРИНА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА –
докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност
„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните
вещества” към катедра „Химия”, зачислена със заповед на Ректора на
МУ-София № РК36-385/10.03.2014 г., с научен ръководител доц. Ренета
Славова Гевренова, дф, за присъждане на образователната и научна
степен „ДОКТОР”, в състав:

o доц. РЕНЕТА СЛАВОВА ГЕВРЕНОВА, дф – вътрешен член за МУСофия, научен ръководител на докторанта - катедра «Фармакогнозия»
на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
o проф. СТЕФАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, дфн – вътрешен член за МУСофия - катедра «Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет при
МУ-София;
o чл. кор. проф. ВАСЯ СТЕФАНОВА БАНКОВА, дхн – външен член за МУСофия - Институт по органична химия с център по фитохимия при
БАН;
o доц. МИЛКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА, дх – външен член за МУ-София Институт по органична химия с център по фитохимия при БАН;
o доц. АНТОАНЕТА БОРИСОВА ТРЕНДАФИЛОВА-САВКОВА, дх – външен
член за МУ-София - Институт по органична химия с център по
фитохимия при БАН.
Резервни членове:
o доц. РОСЕН ТОДОРОВ БУЮКЛИЕВ, дх – вътрешен резервен член за МУСофия – катедра «Химия» на Фармацевтичен факултет при МУ-София
o доц. МИЛЕНА ТИХОМИРОВА НИКОЛОВА, дб - външен резервен член за
МУ-София - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
при БАН.
•

ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема
„Фитохимично
изследване
на
Asphodeline
lutea
(L.)
Rchb.
(Asphodelaceae)” на ас. ИРИНА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА – докторант на
самостоятелна подготовка по научна специалност „Биоорганична
химия, химия на природните и физиологично активните вещества” към
катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София, за
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присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР”: 29.06.2015
година.
4. Прави корекции във финансовите планове на докторанти:
РАЗРЕШАВА прехвърлянето на средства в план-сметката за учебната
2014/2015 година на редовния докторант към катедра „Организация и
икономика на фармацията“ СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЕВ, както
следва:
от параграф „Командировки в чужбина” – с обща сума 1600 лв. се
прехвърлят:
 500,00 лв. - в параграф „Командировки в България”;
 250,00 лв. – в параграф „Научна литература”.
•

5. Приема научни, учебни и финансови планове на докторанти, както
следва:
5.1. КАЛОЯН АСЕНОВ КАЛОЯНОВ
• ПРИЕМА атестационната карта, отчетите за периодите 01.09 –
01.11.2014 г. и 01.11.2014 – 01.03.2015 г. и финансовия план за учебната
2015/2016 г. на редовния докторант към катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология“ КАЛОЯН АСЕНОВ КАЛОЯНОВ.
5.2. ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗОВА
• ПРИЕМА атестационната карта, отчетите за периодите 01.10.2014 –
01.01.2015 г. и 01.01.2015 – 01.04.2015 г. и финансовия план за учебната
2015/2016 г. на редовния докторант към катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология“ ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗОВА.
5.3. ПЕТЪР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ
• ПРИЕМА атестационната карта, отчетите за периодите 01.09 –
01.11.2014 г. и 01.11.2014 – 01.03.2015 г. и финансовия план за учебната
2015/2016 г. на редовния докторант към катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология“ ПЕТЪР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ.
5.4. ШАХНАЗ ДЖАФАР ХУСАИН
• ПРИЕМА отчет за хода на докторантурата и тримесечни атестационни
карти на редовния докторант към катедра „Организация и икономика
на фармацията“ ШАХНАЗ ДЖАФАР ХУСАИН, за следните периоди на
атестиране:

28.11.2014 г. – 28.02.2015 г.

28.02.2015 г. – 28.05.2015 г.
6. Разни.
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