РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 27.11.2014 г.
(Протокол № 15)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. Избира доц. АНРИ АСТРУГ за хоноруван преподавател по „Токсикология“ за нуждите
на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, за летния семестър на
учебната 2014/2015 година.
2. Одобри обявяване на конкурс за ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна
специалност „ТОКСИКОЛОГИЯ”, като допълнително изискване към кандидатите е да
притежават специалност „Токсикология и токсикологичен анализ”, съгласно чл. 126,
ал. 2, т. 2 от ПУРПНСЗАД на МУ-София;

3. Избира научно жури за избор на ДОЦЕНТ в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.3. „Фармация” и научна
специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на
преподаването
по
дисциплините
„Социална
фармация
и
фармацевтично
законодателство“ и „Фармацевтични грижи“ на Медицински колеж „Й. Филаретова“,
обнародван в ДВ бр. № 96/21.11.2014г., разрешен от АС с Протокол № 18/30.09.2014г., в
състав:
 Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, ФОЗ;
 Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф - вътрешен член за МУ-София, ФФ-катедра
„Технология на лекарствените средства и биофармация“;
 Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн – вътрешен член за МУ-София; ФФкатедра „Организация и икономика на фармацията“;
 Проф. д-р Вихрен Николаев Петков, дм – вътрешен член, Медицински колеж „Й.
Филаретова“, МУ-София;
Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсионер;
Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм - външен член за МУ-София, МУ-Варна;
Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф - външен член за МУ-София; ФФ, МУПловдив;
Резервни членове:
 Проф. д-р Коста Славов Костов, дм - външен резервен член за МУ-София, директор
филиал Хасково на Тракийския университет.
 Доц. д-р Емануела Иванова Райчева-Мутафова, ди - външен резервен член, МУ-Варна,
ФОЗ;




4. Зачислява докторанти, както следва:
•

Зачислява ИВА ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА като докторант на самостоятелна подготовка в
научна област 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално
направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Теоретична химия (вкл.
Изчислителна химия)” към катедра «Химия» на ФФ с тема: „Количествени зависимости
между химична структура и афинитет на съединения, действащи върху серотонинови
и аденозинови рецептори”, с научен ръководител: проф. Ирини Атанас Дойчинова,
дхн.
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•

Зачислява ИВАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА като редовен докторант в научна област
7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация”, научна
специалност „Фармакология” към катедра «Фармакология, фармакотерапия и
токсикология» на ФФ с тема: „Токсикологични и фармакологични проучвания на
хибридни съединения между галантамин и 4-аминопиридина”, с научен ръководител:
проф. Николай Дамянов Данчев, дм и срок на докторантурата: 3 години.

5. 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 ЕЛЕНА ДИМЕ ДРАКАЛСКА – редовен докторант в
област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално
направление 7.3. „Фармация” и 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 36-777/12.12.2011
г., с научни ръководители проф. Николай Георгиев Ламбов, дф и доц. Деница
Богомилова Момекова, дф.

•

ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд
на тема: „Дизайн и охарактеризиране на наноразмерни системи за доставяне на
куркумин” на ЕЛЕНА ДИМЕ ДРАКАЛСКА – редовен докторант в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3.
„Фармация” и научна специалност „Технология на лекарствените форми и
биофармация” към катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация”
за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, в състав:



проф. ДИМИТЪР РАЧЕВ РАЧЕВ, дф – вътрешен за МУ-София; катедра «Технология на
лекарствените средства и биофармация» на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
доц. ДЕНИЦА БОГОМИЛОВА МОМЕКОВА, дф – вътрешен за МУ-София; научен
ръководител на докторанта, катедра «Технология на лекарствените средства и
биофармация» на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
проф. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, дхн – външен за МУ-София, Институт по полимери,
БАН;






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

доц. МАРГАРИТА ИВАНОВА ТРАЙКОВА-КАСЪРОВА, дф – външен за МУ-София,
Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив.
Резервни членове:
 доц. МИЛЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ, дф – вътрешен за МУ-София; катедра
«Технология на лекарствените средства и биофармация» на Фармацевтичен факултет;
 проф. ПЛАМЕН ХРИСТОВ НЕНКОВ, дмн – външен за МУ-София, пенсионер.


•

ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема: „Дизайн и
охарактеризиране на наноразмерни системи за доставяне на куркумин” на ЕЛЕНА
ДИМЕ ДРАКАЛСКА – редовен докторант в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация” и научна
специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация” към катедра
„Технология на лекарствените средства и биофармация” за присъждане на
образователната и научна степен „Доктор”: 22.12.2014 г.
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6. Приема научни, учебни и финансови планове на докторанти, както следва:
6.1. ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗОВА
 ПРИЕМА учебните отчети за периодите 01.04 – 01.07.2014 г. и 01.07. – 01.09.2014 г. и план
сметка за учебната 2014/2015 г. на редовния докторант към катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология“ Ивелина Ангелова Железова.
6.2. КАЛОЯН АСЕНОВ КАЛОЯНОВ
 ПРИЕМА учебните отчети за периодите 01.04. - 01.07.2014 г. и 01.07. - 01.09.2014 г. и план
сметка за учебната 2014/2015 година на редовния докторант при катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология” – КАЛОЯН АСЕНОВ КАЛОЯНОВ.
6.3. ПЕТЪР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ
 ПРИЕМА учебните отчети за периодите 01.04. - 01.07.2014 г. и 01.07. - 01.09.2014 г. и план
сметка за учебната 2014/2015 година на редовния докторант при катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология” – ПЕТЪР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ.
6.4. ЙОХАНА ТОШКОВА ИЛИЕВА
 ПРИЕМА план сметката за учебната 2014/2015 година на редовния докторант при катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология” - ЙОХАНА ТОШКОВА ИЛИЕВА.
6.5. ШАХНАЗ ДЖАФАР ХУСАИН
 ПРИЕМА атестационните карти за периодите 01.05. - 01.08.2014 г. и 01.08. - 31.10.2014 г. на
редовния докторант при катедра «Организация и икономика на фармацията» ШАХНАЗ
ДЖАФАР ХУСАИН.
6.6. Всички промени във финансовите планове на докторантите се докладват на Факултетен
съвет.
7. Разни.
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