РЕШЕНИЯ
от кореспондентско гласуване на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 28.06.2012 г.
(Протокол № 6)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:

1. ИЗБИРА доц. Стефка Борисова за хоноруван преподавател по Висша
математика при катедра „Организация и икономика на фармацията”на
Фармацевтичен факултет-София, за учебната 2012/2013 година.
2. Отчисляване с право на защита, разкриване на процедура за защита на
дисертационен труд за придобиване на ОКС „Доктор” и избор на научно
жури, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва:
2.1.
Отчислява с право на защита на МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА –
задочен докторант по научна специалност „Фармакоикономика и
фармацевтична регулация” към катедра „Организация и икономика на
фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
2.2.
Избира научно жури за провеждане на процедура по защита на
дисертационен труд на тема: „Фармакоикономически анализ на високо
активна антиретровирусна терапия при лечение на ХИВ/СПИН в
България” на МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА – задочен докторант по
научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация”
към катедра „Организация и икономика на фармацията” на
Фармацевтичен
факултет
при
МУ-София,
за
присъждане
на
образователната и научна степен „Доктор”, в състав:
 Проф. ГЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА-ТАШКОВА, дфн - вътрешен за МУСофия, ФФ;
 Доц. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МОМЕКОВ, дф - вътрешен за МУ-София, ФФ;
 Проф. РАДКА МЛАДЕНОВА АРГИРОВА, дмн - външен за МУ-София,
НЦЗПБ-София;
 Проф. д-р ХРИСТО БОРИСОВ ТАСКОВ, дмн - външен за МУ-София,
НЦЗПБ-София;
 доц. д-р ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, дм - външен за МУ-София,
НЦООЗ-София;
Резервни членове:
 проф. Д-Р ТАТЯНА ЧЕРВЕНЯКОВА - вътрешен за МУ-София, СБАЛИПБ
«проф. Ив. Киров» при МУ-София;
 доц. д-р НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА - външен за МУ-София, МУ-Пловдив.
2.3.
Определя дата на защита на дисертационния труд на МАРИЯ ЙОРДАНОВА
ДИМИТРОВА
–
задочен
докторант
по
научна
специалност
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация” към катедра
„Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет
при МУ-София, за присъждане на образователната и научна степен
„Доктор”: 26.07.2012 г.
3. УДЪЛЖАВА срока на докторантурата на маг. фарм. МАЯ ЧАВДАРОВА
ЙОТОВА- редовен докторант към катедра „Фармакогнозия”, с 3 (три) месеца,
считано от 04.09.2012 г., съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ПУРПНСЗАД, за
техническо оформяне на дисертационния труд.
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4. Приема научни, учебни и финансови планове и отчети на докторанти, както
следва:
4.1. ЙОХАНА ТОШКОВА ИЛИЕВА
 ПРИЕМА отчета за периода 04.01.2012-01.04.2012 г. на ЙОХАНА ТОШКОВА
ИЛИЕВА – редовен докторант към катедра «Фармакология, фармакотерапия
и токсикология»
 ПРИЕМА план-сметката (финансов план) за учебната 2011/2012 година на
ЙОХАНА ТОШКОВА ИЛИЕВА – редовен докторант към катедра
«Фармакология, фармакотерапия и токсикология», на обща стойност 3000
/три хиляди/ лева.
4.2. БОРЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА-МЛАДЕНОВА
 ПРИЕМА индивидуалния учебен план на БОРЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВАМЛАДЕНОВА - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Химия”.


ПРИЕМА план-сметката (финансов план) за учебната 2012/2013 година на
БОРЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА-МЛАДЕНОВА - докторант на самостоятелна
подготовка към катедра „Химия”, на обща стойност 2890 /две хиляди
осемстотин и деветдесет/ лева.
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