РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 31.05.2012 г.
(Протокол № 5)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. Утвърждава изборите на научните журита за академични длъжности, съгласно ПУРПНСЗАД в
МУ-София, както следва:
• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на доц. ДАНКА
ПЕТРОВА ОБРЕШКОВА-ПАНКОВА, дм за заемане на академичната длъжност
„«ПРОФЕСОР» в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Фармацевтична
химия ” в катедра „Фармацевтична химия”на Фармацевтичен факултет при МУ –
София, въз основа на констатирано съответствие на подадените документи с
изискванията за допустимост по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и оценката на
преподавателската й дейност, учебна работа, научноизследователска дейност и
научна активност.
• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на доц.
ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА, дф за заемане на академичната
длъжност „«ПРОФЕСОР» в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
по професионално направление 7.3. „Фармация” за нуждите на катедра „Организация и
икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз основа
на констатирано съответствие на подадените документи с изискванията за
допустимост по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и оценката на преподавателската й
дейност, учебна работа, научноизследователска дейност и научна активност.
• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на доц.
ПАРАСКЕВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ, дф за заемане на академичната длъжност «ДОЦЕНТ»
в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.3. „Фармация” и и научна специалност «Фармакогнозия и фитохимия»
за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ – София,
въз основа на констатирано съответствие на подадените документи с изискванията за
допустимост по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и оценката на преподавателската й
дейност, учебна работа, научноизследователска дейност и научна активност.
• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на доц. МИЛЕН
ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ, дф за заемане на академичната длъжност «ДОЦЕНТ» в
област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.3. „Фармация” и и научна специалност «Технология на лекарствените
форми и биофармация» за нуждите на катедра „ Технология на лекарствените
средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-София, въз основа на
констатирано съответствие на подадените документи с изискванията за допустимост
по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и оценката на преподавателската й дейност,
учебна работа, научноизследователска дейност и научна активност.
2. Разкрива процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” и избор
на научно жури, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва:
2.1. ЗЛАТИНА КРАСИМИРОВА КОКАНОВА-НЕДЯЛКОВА
а.)
Избира научно жури за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на
тема: „Фитохимично проучване на Chenopodium foliosum Asch.” на ЗЛАТИНА
КРАСИМИРОВА КОКАНОВА-НЕДЯЛКОВА – редовен докторант по научна специалност
„Фармакогнозия и фитохимия” към катедра „Фармакогнозия”, отчислена с право на
защита за срок от 1 година със заповед № Р-1609/14.11.2011, считано от 01.11.2011 г.) за
присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, в състав:
• проф. СТЕФАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, дфн – вътрешен за МУ-София;
катедра «Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
• проф. ИЛИАНА ИЛИЕВА ЙОНКОВА, дфн – вътрешен за МУ-София; катедра
«Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
• проф. ВАСЯ СТЕФАНОВА БАНКОВА, дхн – външен за МУ-София, Институт по
органична химия с център по фитохимия при БАН;
• доц. МИЛЕНА ТИХОМИРОВА НИКОЛОВА, дб – външен за МУ-София, Институт по
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биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
доц. СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНЧЕВА, дф – външен за МУ-София пенсионер.
Резервен член:
• доц. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МОМЕКОВ, дф – вътрешен за МУ-София; катедра
«Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен
факултет при МУ-София, който става пълноправен член при отсъствие на
титуляр по настоящата заповед.
б.) ОПРЕДЕЛЯ датата на защита на дисертационния труд на ЗЛАТИНА КРАСИМИРОВА
КОКАНОВА-НЕДЯЛКОВА – редовен докторант по научна специалност „Фармакогнозия и
фитохимия” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: 14.09.2012 г.
•

АЛЕКСАНДЪР СЛОБОДАН КОСТОВСКИ
ИЗБИРА научно жури за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на
тема: „Сравнително проучване на цитотоксичния ефект и механизма на действие на
bendamustine при in vitro тест-системи” на АЛЕКСАНДЪР СЛОБОДАН КОСТОВСКИ –
редовен докторант по научна специалност „Фармакология (вкл. Фармакокинетика и
химиотерапия)” към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на
Фармацевтичен факултет при МУ-София, отчислен с право на защита за срок до 3
година със заповед № Р-706/19.10.2007, считано от 03.07.2007 г.) за присъждане на
образователната и научна степен „Доктор”, в състав:

Проф. РАДКА МЛАДЕНОВА АРГИРОВА, дмн
– външен за МУ – София,
Лаборатория по вирусология, НЦЗПБ-София;

доц. д-р ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, дм - външен за МУ – София, НЦООЗ –
София;

проф. д-р МАРГАРИТКА ХРИСТОВА КАРАИВАНОВА, дмн – вътрешен за МУСофия, пенсионер;

доц. ИВАН ТОДОРОВ ЛАМБЕВ, дф – вътрешен за МУ-София, пенсионер;

доц. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МОМЕКОВ, дф – вътрешен за МУ-София, катедра
«Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен факултет
при МУ-София.
Резервни членове:

доц. д-р ГАЛИНА ПЕТРОВА КУРТЕВА – външен за МУ-София, СБАЛО-София,
който става пълноправен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед;

доц. ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА-ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА - вътрешен за МУ-София,
катедра «Организация и икономика на фармацията» на Фармацевтичен факултет
при МУ-София, който става пълноправен член при отсъствие на титуляр по
настоящата заповед.
б.) ОПРЕДЕЛЯ датата на защита на дисертационния труд на АЛЕКСАНДЪР СЛОБОДАН
КОСТОВСКИ – редовен докторант по научна специалност „Фармакология (вкл.
Фармакокинетика и химиотерапия)” за присъждане на образователната и научна степен
„Доктор”: 12.07.2012 г.

2.2.
а.)

3. ОБЯВЯВА 2 (два) конкурса за академична длъжност ДОЦЕНТ – 1 (едно) място в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3
„Фармация” и научна специалност Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за
нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен
факултет на МУ-София.
4. ПРЕДЛАГА поради незаемане на мястото да бъде ПРЕОБЯВЕН следния конкурс:
 АСИСТЕНТ - 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.3 „Фармация” и научната специалност „Технология
лекарствените форми и биофармация” за нуждите на катедра „Технология
лекарствените средства и биофармация” при Фармацевтичен факултет.
5. ПРИЕМА предложението за промени в Правилника на подготовка и провеждане
учебната година.

по
на
на
на

6. Приема актуализираните учебни програми, както следва:
6.1. ФАРМАКОГНОЗИЯ - II част
 ПРИЕМА актуализираната учебна програма по ФАРМАКОГНОЗИЯ - II част, с автор и
водещ преподавател на програмата – проф. Илиана Йонкова, дфн;
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ПРИЕМА актуализираната програма за Държавен изпит по ФАРМАКОГНОЗИЯ.

6.2. ОРГАНИЧНА ХИМИЯ
 ПРИЕМА актуализираната учебна програма по ОРГАНИЧНА ХИМИЯ, с автор – доц. д-р
Росен Буюклиев.
7. ЗАЧИСЛАВА гл. ас. Боряна Иванова Николова-Младенова като докторант на
самостоятелна подготовка по научна област 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално
направление „Фармация”, научна специалност „Биоорганична химия, химия на
природните и биологически физиологично активни вещества” при катедра „Химия” на ФФ,
с тема: „Синтез и охарактеризиране на нови ароилхидразони, производни на
салицилалдехидбензоилхидразон с потенциална биологична активност”, с научен
ръководител: проф. Дарвин Иванов и срок на докторантурата: 3 години.
8. Приемане на научни, учебни и финансови планове на докторанти, кактсо следва:
8.1. ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СТОЙНОВА
 ПРИЕМА атестационният лист на задочния докторант към катедра «Организация и
икономика на фармацията»-ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СТОЙНОВА за учебната 2011/2012 г.
 ПРИЕМА план-сметката за учебната 2012/2013 г. на задочния докторант към катедра
«Организация и икономика на фармацията» - ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СТОЙНОВА, на
обща стойност 500.00 (петстотин) лева.
8.2. ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ МАНОЛОВ
 ПРИЕМА атестационният лист на задочния докторант към катедра «Организация и
икономика на фармацията»- ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ МАНОЛОВ за учебната 2012/2013 г.
 ПРИЕМА план-сметката за учебната 2011/2012 г. на задочния докторант към катедра
«Организация и икономика на фармацията» - ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ МАНОЛОВ, на
обща стойност 300.00 (триста) лева.
8.3. ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ЛЕБАНОВА
 ПРИЕМА план-сметката за учебната 2012/2013 г. на редовния докторант към катедра
«Организация и икономика на фармацията» - ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ЛЕБАНОВА, на
обща стойност 1250.00 лева.
8.4. ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА
 ПРИЕМА индивидуалният учебен план на задочния докторант към катедра «Организация
и икономика на фармацията»-ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА.
 ПРИЕМА план-сметката за учебната 2012/2013 г., на обща стойност 926.00 лева, на
ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА - задочен докторант към катедра «Организация и
икономика на фармацията».
8.5. ГЕОРГИ БОРИСОВ ДРАГАНОВ
 ПРИЕМА индивидуалният учебен план на докторанта на самостоятелна подготовка
към катедра «Фармацевтична химия»-ГЕОРГИ БОРИСОВ ДРАГАНОВ.
 ПРИЕМА план-сметката за учебната 2012/2013 г., на обща стойност 2905.20 лева, на
ГЕОРГИ БОРИСОВ ДРАГАНОВ - докторант на самостоятелна подготовка към катедра
«Фармацевтична химия»
8.6. ВЕСЕЛА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА-БОЗУШКА
 ПРИЕМА индивидуалният учебен план на докторанта на самостоятелна подготовка към
катедра «Фармакогнозия» - ВЕСЕЛА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА-БОЗУШКА.
 ПРИЕМА план-сметката за учебната 2012/2013 г., на обща стойност 3100.00 лева, на
ВЕСЕЛА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА-БОЗУШКА - докторант на самостоятелна подготовка
към катедра «Фармакогнозия».
9. ПРИЕМА предложението за увеличаване на капацитета на обучение по специалност
„Фармация” във Фармацевтичен факултет при МУ-София от 1000 на 1200 студенти.
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