РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 25.04.2016 г.
(Протокол № 6)

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:

1. Подготовка за провеждане на редовното отчетно-изборно събрание на Фармацевтичен факултет:
•

Редовното отчетно-изборно събрание да се състои на 27.05.2016 г. (петък) от 10:00 часа в I-ва
аудитория.

УТВЪРЖДАВА следните комисии:

КОМИСИЯ ПО КАНДИДАТУРИТЕ:
Председател:

проф. Александър Златков

Членове:

доц. Бистра Костова
доц. Вирджиния Цанкова
доц. Александра Савова
гл. ас. Явор Митков
гл. ас. Боряна Младенова
гл. ас. Петранка Здравева

Резервен член:

Марияна Кискинова

ИЗБОРНА КОМИСИЯ:
Председател: проф. Пламен Пейков
Членове:

проф. Илиана Йонкова
проф. Валентина Петкова
доц. Милен Димитров
доц. Магдалена Кондева-Бурдина
доц. Ваня Масларска
Антония Янева
Александра Касабова
Николай Кънчев

Резервен член:

Вергин Исмаил

МАНДАТНА КОМИСИЯ:
Председател:

доц. Асена Стоименова

Членове:

гл. ас. Добрина Дончева
Десислава Димитрова

Протоколчици:
Author: Angelova
Date: 25.04.2016

гл. ас. Димитрина Желева и гл. ас. Мария Димитрова
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2. Отчисляване на докторанти с право на защита, избор на научни журита и определяне дати на
защита, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София.

2.1 ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ас. МАРТА ИВАНОВА СЛАВКОВА – докторант на
самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Технология на
лекарствените форми и биофармация” към катедра „Технология на лекарствените средства
и биофармация”, с научни ръководители доц. Милен Венциславов Димитров, дф и проф.
Йорг Брайткройц, дф.

•

ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на
тема: „Разработване и охарактеризиране на липидни пелетни системи за маскиране на вкуса
и адаптиране на дозата за педиатричната практика” на ас. МАРТА ИВАНОВА СЛАВКОВА –
докторант

на

самостоятелна

подготовка

по

научна

специалност

„Технология

на

лекарствените форми и биофармация” към катедра „Технология на лекарствените средства
и биофармация”, зачислена със заповед на Ректора на МУ-София № РК 36-3490/17.12.2015 г.,
с научни ръководители доц. Милен Венциславов Димитров, дф и проф. Йорг Брайткройц, дф
за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР”, в състав:

o

проф. ДИМИТЪР РАЧЕВ РАЧЕВ, дф – вътрешен за МУ-София;

катедра « Технология на

лекарствените средства и биофармация» на Фармацевтичен факултет;
o

доц. МИЛЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ, дф – вътрешен за МУ-София, научен ръководител
на докторанта, катедра «Технология на лекарствените средства и биофармация» на
Фармацевтичен факултет;

o

проф. РАХАМИН ДАНИЕЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ, дфн – външен за МУ-София, пенсионер;

o

проф. ПЛАМЕН ХРИСТОВ НЕНКОВ, дмн – външен за МУ-София, пенсионер;

o

доц. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ УРУМОВ, дф – външен за МУ-София, пенсионер.

Резервни членове:
o

доц. СТЕФКА ИВАНОВА ТИТЕВА, дф – външен резервен член за МУ-София, Фармацевтичен
факултет при МУ-Варна;

o

доц. КРАСИМИРА ПАВЛОВА ЙОНЧЕВА, дф - вътрешен резервен член за МУ-София, катедра
„Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичен факултет.

•

ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема „Разработване и
охарактеризиране на липидни пелетни системи за маскиране на вкуса и адаптиране на дозата
за

педиатричната

практика”

на

ас.

МАРТА

ИВАНОВА

СЛАВКОВА

–

докторант

на

самостоятелна подготовка по научна специалност „Технология на лекарствените форми и
биофармация” към катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация” на
Фармацевтичен факултет при МУ-София, за присъждане на образователната и научна степен
„Доктор”: 01.06.2016 г.
Author: Angelova
Date: 25.04.2016
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2.2 ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА УЗУНОВА - докторант на
самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Токсикология” към
катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, с научни ръководители доц.
Вирджиния Йорданова Цанкова, дф и доц. Красимира Павлова Йончева, дф.

•

ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на
тема: „Токсикологично охарактеризиране на наноразмерни лекарстводоставящи системи”
ЦВЕТЕЛИНА

АТАНАСОВА

УЗУНОВА

–

редовен

докторант

по

научна

специалност

„Токсикология” към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, зачислена
със заповед на Ректора на МУ-София № РК 36-553/26.03.2014 г., с научни ръководители доц.
Вирджиния Йорданова Цанкова, дф и доц. Красимира Павлова Йончева, дф за присъждане
на образователната и научна степен „ДОКТОР”, в състав:

o

проф. НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ДАНЧЕВ, дм – вътрешен за МУ-София; катедра «Фармакология,
фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен факултет;

o

доц. ВИРДЖИНИЯ ЙОРДАНОВА ЦАНКОВА, дф – вътрешен за МУ-София, научен ръководител
на докторанта, катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен
факултет;

o

проф. МАРГАРИТКА ХРИСТОВА КАРАИВАНОВА, дмн – външен за МУ-София, пенсионер;

o

доц. ВАСИЛ НАСКОВ АТАНАСОВ, дм – външен за МУ-София, катедра „Спешна медицина и
токсикология“, ВМА;

o

доц. ЦВЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, дм – външен за МУ-София, НЦОЗА.

Резервни членове:
o

проф. РАХАМИН ДАНИЕЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ, дфн – външен резервен член за МУ-София,
пенсионер;

o

проф. КАМЕН КАНЕВ, дм - външен резервен член за МУ-София, катедра „Спешна медицина и
токсикология“, ВМА;

o

доц. КРАСИМИРА ПАВЛОВА ЙОНЧЕВА, дф - вътрешен резервен за МУ-София, катедра
„Технология на лекарствените средства и биофармация“ на ФФ.

•

ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема „Токсикологично
охарактеризиране на наноразмерни лекарстводоставящи системи” ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА
УЗУНОВА – редовен докторант по научна специалност „Токсикология” към катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУСофия, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: 25.05.2016 г.
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3. Приема атестационни карти, научни, учебни и финансови отчети и планове на докторанти,
както следва:

3.1 ХРИСТО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
•

ПРИЕМА тримесечния научен отчет за периода януари – март 2015 г., атестационната карта и
финансовия отчет за учебната 2015/2016 година на редовния докторант към катедра
„Фармакогнозия“ ХРИСТО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ.

3.2 АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ
•

ПРИЕМА тримесечния научен отчет за периода януари – март 2016 г., годишния научен и
финансов отчет, атестационната карта за периода 03.04.2015 – 03.04.2016 г. и план сметката за
учебната

2016/2017

година

на

задочния

докторант

към

катедра

„Фармакогнозия“

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ.

3.3 ШАХНАЗ ДЖАФАР ХУСАИН
•

ПРИЕМА атестационните карти на редовния докторант към катедра „Организация и
икономика на фармацията“ ШАХНАЗ ДЖАФАР ХУСАИН за следните периоди:

o

28.05 – 28.08.2015 г.

o

28.08 – 28.11.2015 г.

o

28.11.2015 – 28.02.2016 г.

3.4 НАДЕЖДА ИВАНОВА МАРЧОКОВА
•

ПРИЕМА индивидуалния учебен план и план сметката за учебната 2016/2017 година на
задочния докторант към катедра „Организация и икономика на фармацията“ НАДЕЖДА
ИВАНОВА МАРЧОКОВА.

3.5 ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
•

ПРИЕМА годишния научен и финансов отчет, атестационната карта за периода 25.03.2015 –
24.03.2016 г. и план сметката за учебната 2016/2017 година на редовния докторант към
катедра „Фармакогнозия“ ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА.

3.6 ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
•

ПРИЕМА годишния научен и финансов отчет, атестационната карта за периода 26.03.2015 –
20.04.2016 г. и план сметката за учебната 2016/2017 година на редовния докторант към
катедра „Фармакогнозия“ ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА.

4. Разни.
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