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Х И М И Ч Е С К И  Ф А К У Л Т Е Т  
 

 

Квалификационна характеристика 
на специалност Хроматографски и спектрален аналитичен контрол, 

ОКС „магистър“ 
 

Професионално направление: 4.2 Химически науки 
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Химик – аналитик, управление на качеството в 
изпитвателна лаборатория  
Срок на обучение: 2 семестъра (1 година – за специалисти) 
       4 семестъра (2 години – за неспециалисти) 
Форма на обучение: редовна и задочна 
Форма на дипломиране: Държавен изпит или Дипломна работа 

 
1. Образователни цели на специалността 

Целта на магистърската програма е формиране на задълбочени знания и 
усвояване на специализирани професионални умения в областта на химичния 
анализ и контрола на качеството в изпитвателните лаборатории. Поставен е 
приоритет върху приложението на хроматографски и спектрометрични 
инструментални методи за анализ. Задачата на магистърската програма е да се 
подготвят висококвалифицирани експерти с практически умения за работа в 
аналитични лаборатории, функциониращи като специализирани изпитвателни и 
контролни звена, а също и такива в рамките на научноизследователски институти и 
организации. Успешно завършилите магистърската програма ще са запознати с най-
новите тенденции и инструментални решения, които предлагат съвременните 
хроматографски системи и спектрални методите (атомна и молекулна 
спектроскопия) и ще са подготвени да прилагат придобитите знания и умения за 
решаване на практически аналитични задачи. В обучението ще бъде поставен 
акцент върху принципите на „зелена химия“ при избора и реализирането на 
стратегии за подготовка на проби и анализ. Магистрите ще могат да планират 
експериментална дейност и самостоятелно да разработват нови методи за анализ 
чрез високоефективна течна хроматография (HPLC), газова хроматография (GC) и 
газова хроматография в комбинация с масспектрометрия (GC-MS, GC-MS/MS), 
атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS), 
атомноемисионна спектрометрия (MP-AES, ICP-OES), елементна масспектрометрия 
(ICP-MS), вибрационна спектроскопия (IR, RAMAN) и електронна спектроскопия 
(UV-VIS). Цялостната обща и специализирана подготовка цели да изгради експерти, 
които притежават умения за внедряване, верифициране и пълно валидиране на 



методи за анализ на обекти от околната среда, хранителната промишленост, 
селското стопанство, козметичната и фармацевтичната индустрия, медицината и др. 
Завършилите магистърската програма ще усвоят общата терминология и 
нормативната метрологична база, гарантираща съпоставимост и преносимост на 
получаваните резултати от химично изпитване.  

Учебното съдържание включва подходи за компютърни методи за обработка и 
интерпретация на данни регистрирани чрез хроматографски/спектрални техники, 
както и специализиран курс фокусиран върху изграждането и поддържането на 
системи за осигуряване и контрол на качеството в аналитичната дейност. 
Дипломираните магистри ще са специалисти с възможности за реализация в 
акредитираните лаборатории за изпитване и калибриране съгласно новите 
общоевропейски регулации. Те ще имат нужната основа за следващо развитие и 
кариерно израстване, което ще ги направи конкурентоспособни при кандидатстване 
за ръководни длъжности, изискващи компетенции за вземане на управленски 
решения. Обучаемите ще придобият знания за търсене и критична оценка на данни 
от научни статии (обзори, монографии), за оформяне и представяне на научни 
резултати – доклади, постери, участие в специализирани работни семинари и др. 
Това ще ги подготви за бъдеща реализация в динамична и бързоразвиваща се 
среда и ще създаде предпоставки за участието им в научноизследователска работа 
и за продължаване на обучението им в образователната и научна степен „доктор“. 
 
2. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалност „Хроматографски и спектрален аналитичен 

контрол“ 

За придобиване на квалификацията са необходими 75 кредита, от тях 60 кредита 
се формират от задължителни профилиращи дисциплини, избираеми дисциплини, 
и самостоятелни задачи (курсов проект и научноизследователска практика) и 15 
кредита от държавен изпит (или защита на дипломна работа). 

За обучение на неспециалисти през първата година е предвидено допълнително 
изучаване на базови химични дисциплини – общо 60 кредита. 

 
3. Основни резултати от обучението  

3.1. Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните хроматографски 
методи (газова и течна хроматография) и възможностите за комбинации с 
различни детекторни системи; 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните методи на 
атомната спектрометрия (абсорбционни и емисионни техники, елементна 
масспектрометрия); 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните методи на 
молекулната спектроскопия (електронна, инфрачервена и Раман); 

 Практически умения за създаване, валидиране и внедряване на методи за 
анализ на обекти от околната среда, хранителната промишленост, селското 
стопанство, козметичната и фармацевтичната индустрия, медицината и др.; 



 Способност за получаване, оценка, интерпретация, обобщаване и представяне 
на аналитични данни; 

 Изчислителни умения за обработка на резултати от химични изпитвания, 
включително и с използване на специализирани софтуерни продукти; 

 Практически умения за работа с хроматографски/спектрални бази-данни;   

 Способност за управление на качеството в изпитвателна лаборатория 
(наблюдение, контрол и документиране на всеки етап от аналитичния процес). 
 
3.2. Личностни компетенции 

При подготовката на „Магистър – химик-аналитик, управление на качеството в 
изпитвателна лаборатория“ се насърчава изграждането на повишено чувство на 
отговорност, креативност, инициативност и способност за ръководене на екип. 
Акцент е поставен върху развиване на способностите за усъвършенстване чрез 
самообучение - овладяване на нови знания и умения, и следващо развитие на 
професионалните компетенции. Обучението подпомага  развитието на способности 
за ефективна писмена и устна комуникация.  

Обучението в магистърска програма „Хроматографски и спектрален 

аналитичен контрол“ спомага за развиването на редица ключови компетентности 

за учене през целия живот. Съгласно дефинициите на Европейската референтна 

рамка, това са: 

 Езикова и многоезикова компетентност: формират се умения за писмено 

изразяване, систематизиране на информация, тълкуване на данни и работа с 

чуждоезична литература при изготвянето на самостоятелните изследователски 

задачи (курсов проект и научноизследователска практика) и опционална 

подготовка на дипломна работа; 

 Математическа компетентност и компетентност в областта на точните 

науки и технологиите: развитието на компетентностите от тази група се 

постига при изучаването на по-голямата част от задължителните и избираемите 

дисциплини; 

 Цифрова компетентност: при обучението на студентите се използват както 

специализирани софтуери за управление на аналитичната апаратура и 

обработка на регистрираните данни, така и работа с 

хроматографски/спектрални бази-данни. Учебните материали по дисциплините 

се предоставят в електронна среда (https://students.uni-plovdiv.net);  

 Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за 

придобиване на умения за учене: в студентите се развиват способности за 

мисловен подход, базиран на търсенето на причинно-следствени връзки и 

конструктивна работа в екип; 

 Гражданска компетентност: при изучаване на задължителната дисциплина 

„Интелигентни подходи за гарантиране на качеството на химичните 

изпитвания“, студентите се запознават с нормативни документи и развиват 

компетентност за тяхното тълкуване. Като част от концепцията за устойчиво 

https://students.uni-plovdiv.net/


развитие на обществото при обучението по магистърската програма се поставя 

акцент върху принципите на „зелена химия“ при избора и реализирането на 

стратегии за подготовка на проби и анализ. 

 

3.3. Професионални компетенции 

Успешно завършилите магистърската програма “Хроматографски и 
спектрален аналитичен контрол” решават конкретни аналитични проблеми чрез 
самостоятелно използване на хроматографски/спектрални методи или 
комбиниране на възможностите на различни съвременни аналитични техники. Те 
са специалисти придобили знания не само в областта на инструменталните методи 
за анализ, но имат солидна подготовка относно нормативните изисквания за 
функциониране на акредитираните лаборатории, статистическа обработка на 
данни и висока компютърна грамотност. Завършилите магистърската програма 
придобиват висока квалификация, подходяща за самостоятелна работа и 
ръководни длъжности в рутинни изпитвателни лаборатории или 
научноизследователски центрове в страната и чужбина. Обучаващите се по 
програма за образователно-квалификационна степен „ХРОМАТОГРАФСКИ И 
СПЕКТРАЛЕН АНАЛИТИЧЕН КОНТРОЛ” се подготвят за следните дейности: 

 разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи 
хроматографски/спектрални методи за анализ и внедряването им в 
аналитичната практика; 

 провеждане на изпитвания, необходими за охарактеризиране на различни 
видове проби: екологични обекти; храни; напитки; козметични и фармацевтични 
препарати; биологични и клинични проби; промишлени и селскостопански 
материали (суровини, полупродукти, крайна продукция)  и др.; 

 създаване и поддържане на система за контрол на качеството в изпитвателна 
лаборатория; 

 участие в тестове за пригодност и междулабораторни сравнения; 

 одитиране на акредитирани лаборатории; 

 научно-приложни изследвания в сферата на хроматографския/спектралния 
анализ на органични и неорганични вещества. 
 

4. Професионална реализация 

 

Придобитите знания и умения от завършилите ОКС Магистър по „Хроматографски 
и спектрален аналитичен контрол“ гарантират успешната им професионална 
реализация в лаборатории и организации с широк спектър на дейности, като 
например: 
 

 експерти в структури на държавни органи, оторизирани да извършват контролни 
функции като Изпълнителна агенция по околна среда, Българска агенция по 
безопасност на храните, Изпълнителна агенция по лекарствата и др.; 



 старши експерти или ръководители на секции по инструментален анализ в 
лабораторни комплекси за изпитване на химични, фармацевтични, клинични, 
козметични, биотехнологични, хранително-вкусови, индустриални и други проби; 

 ръководители на звена във фирмени лаборатории за контрол на суровини и 
крайна продукция; 

 специалисти по осигуряване и контрол на качеството;  

 одитори и консултанти в процедури на акредитация и надзор на изпитвателни 
лаборатории; 

 експерти в отдели за развойна дейност към фирми и организации, разработващи 
нови продукти или технологични процеси;  

 експерти в изследователски лаборатории осъществяващи научни и приложни 
изследвания в химията, фармацията, биотехнологиите, нанотехнологиите, 
екологията и др. 
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Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол № ……………. 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол № …………... 

влиза в сила от учебната 2023 / 2024 год. 

 



 2 

 

ФФааккууллттеетт  

Химически 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Хроматографски и спектрален аналитичен контрол 

Форма на обучение 

Редовно 

ААннооттаацциияя  

 

Основната цел на магистърската програма по „Хроматографски и спектрален 

аналитичен контрол“ е да подготвя висококвалифицирани кадри за изпитвателни, 

контролни и изследователски аналитични лаборатории. Предвидените в програмата 

курсове съчетават задълбочено разглеждане на фундаменталните основи на 

хроматографските и спектралните методи за анализ, надградено с критичен преглед 

на съвременните тенденции в развитието на аналитичния инструментариум и 

методология. 

В обучението ще бъде поставен акцент върху принципите на „зелена химия“ 

при избора и реализирането на стратегии за подготовка на проби и анализ. 

Дипломираните студенти ще могат да планират експериментална дейност и 

самостоятелно да разработват нови методи за анализ чрез високоефективна течна 

хроматография (HPLC), газова хроматография (GC) и газова хроматография в 

комбинация с масспектрометрия (GC-MS, GC-MS/MS), атомноабсорбционна 

спектрометрия (FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS), атомноемисионна спектрометрия 

(MP-AES, ICP-OES), елементна масспектрометрия (ICP-MS), вибрационна 

спектроскопия (IR, RAMAN) и електронна спектроскопия (UV-VIS). Цялостната обща и 

специализирана подготовка цели да изгради експерти, които притежават умения за 

внедряване, верифициране и пълно валидиране на методи за анализ на обекти от 

околната среда, хранителната промишленост, селското стопанство, козметичната и 

фармацевтичната индустрия, медицината и др. Завършилите магистърската програма 

ще усвоят общата терминология и нормативната метрологична база, гарантираща 

съпоставимост и преносимост на получаваните резултати от химично изпитване. 

Учебното съдържание включва подходи за компютърни методи за обработка и 

интерпретация на данни регистрирани чрез хроматографски/спектрални техники, 

както и специализиран курс фокусиран върху изграждането и поддържането на 

системи за осигуряване и контрол на качеството в аналитичната дейност. 

Придобитите в рамките на магистърската програма знания ще подготвят 

специалистите за продължаване на обучението им в следващото равнище - за 

образователната и научна степен „доктор“. 
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ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

ХИМИК – АНАЛИТИК, УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПИТВАТЕЛНА 

ЛАБОРАТОРИЯ 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователно-квалификационна степен: „Магистър“ 
 

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  

По магистърската програма могат да се обучават студенти, притежаващи 

диплома за ОКС „бакалавър“ с 240 кредита от български или чуждестранни 

университети в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 

1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни 

технологии или диплома, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините 

Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия. 

Магистърска програма „Хроматографски и спектрален аналитичен контрол”, 

редовно обучение е с продължителност 2 семестъра. Обучението е държавна 

поръчка или платено; за платено обучение могат да участват лица, завършили 

бакалавърската си степен с успех не по-нисък от добър (3.50). Класирането за 

обучението по държавна поръчка се извършва въз основа на утвърдени правила, 

приети с решение на факултетния съвет при Химическия факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. 

 

Ред за признаване на предходно обучение 

 Зам. Декана на Химическия факултет изпълнява функцията на ECTS – 

координатор. Той дава първоначална информация и насоки за възможностите за 

признаване и присъждане на кредити от предходно обучение, в зависимост от 

конкретния случай. 

 Процедури за признаване: 

Първи вариант: Признаване на кредити на база представени документи 

(академична справка или диплома от предишно обучение) от друго ВУ; 

Втори вариант: Признаване на кредити въз основа на представяне на 

официално издадени международни дипломи и сертификати за предхождащо 

обучение с пълно описание на наименованието на учебните дисциплини, хорариума 

и броя ECTS кредити. 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията са необходими 75 кредита, от тях 40 

кредита от задължителни дисциплини (в това число 10 кредита от научно 

изследователски проект и практика); 20 кредита от избираеми дисциплини; 15 от 

държавен изпит (или защита на дипломна работа). 

Профил на програмата (специалността) 

Магистърската програма е с продължителност два семестъра и завършва с 

държавен изпит или изготвяне и защита на дипломна работа.  
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Учебният план включва 10 дисциплини, от които 8 завършват с изпит, а 2 с 

текуща оценка. 

Ядрото на обучителната програма, съставляващо 40% от ECTS кредитите по 

специалността се формира от следните основни дисциплини: Актуални методи и 

тенденции в спектралния анализ, Възможности и приложения на съвременната 

газова хроматография, Възможности и приложения на съвременната течна 

хроматография, Интелигентни подходи за гарантиране на качеството на химичните 

изпитвания, както и 26.7% от четири избираеми дисциплини. 

Практическите умения на студентите за самостоятелна експериментална 

работа се формират от включените в учебния план лабораторни упражнения и 

семинари, които съставляват ~ 65 % от общата аудиторна заетост. 

Подготовката на студентите за провеждане на самостоятелно изследване и 

решаване на реални аналитични проблеми се осигурява от 2 самостоятелни 

изследователски задачи (курсов проект и научно-изследователска практика), които 

съставляват 13.3% от общия брой ECTS кредити. 

Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по отношение 

на учебната и научноизследователската натовареност. 

 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните хроматографски 
методи (газова и течна хроматография) и възможностите за комбинации с 
различни детекторни системи; 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните методи на 
атомната спектрометрия (абсорбционни и емисионни техники, елементна 
масспектрометрия); 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните методи на 
молекулната спектроскопия (електронна, инфрачервена и Раман); 

 Практически умения за създаване, валидиране и внедряване на методи за 
анализ на обекти от околната среда, хранителната промишленост, селското 
стопанство, козметичната и фармацевтичната индустрия, медицината и др.; 

 Способност за получаване, оценка, интерпретация, обобщаване и представяне 
на аналитични данни; 

 Изчислителни умения за обработка на резултати от химични изпитвания, 
включително и с използване на специализирани софтуерни продукти; 

 Практически умения за работа с хроматографски/спектрални бази-данни;   

 Способност за управление на качеството в изпитвателна лаборатория 

(наблюдение, контрол и документиране на всеки етап от аналитичния процес). 

 

Обучението в магистърска програма „Хроматографски и спектрален 

аналитичен контрол“ спомага за развиването на редица ключови компетентности за 

учене през целия живот. Съгласно дефинициите на Европейската референтна 

рамка, това са: 

 Езикова и многоезикова компетентност: формират се умения за писмено 

изразяване, систематизиране на информация, тълкуване на данни и работа с 

чуждоезична литература при изготвянето на самостоятелните изследователски 
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задачи (курсов проект и научноизследователска практика) и опционална 

подготовка на дипломна работа; 

 Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки и 

технологиите: развитието на компетентностите от тази група се постига при 

изучаването на по-голямата част от задължителните и избираемите дисциплини; 

 Цифрова компетентност: при обучението на студентите се използват както 

специализирани софтуери за управление на аналитичната апаратура и 

обработка на регистрираните данни, така и работа с хроматографски/спектрални 

бази-данни. Учебните материали по дисциплините се предоставят в електронна 

среда (https://students.uni-plovdiv.net);  

 Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за 

придобиване на умения за учене: в студентите се развиват способности за 

мисловен подход, базиран на търсенето на причинно-следствени връзки и 

конструктивна работа в екип; 

 Гражданска компетентност: при изучаване на задължителната дисциплина 

„Интелигентни подходи за гарантиране на качеството на химичните изпитвания“, 

студентите се запознават с нормативни документи и развиват компетентност за 

тяхното тълкуване. Като част от концепцията за устойчиво развитие на 

обществото при обучението по магистърската програма се поставя акцент върху 

принципите на „зелена химия“ при избора и реализирането на стратегии за 

подготовка на проби и анализ. 

 

Професионален профил на завършилите  

Успешно завършилите магистърската програма “Хроматографски и 
спектрален аналитичен контрол” решават конкретни аналитични проблеми чрез 
самостоятелно използване на хроматографски/спектрални методи или комбиниране 
на възможностите на различни съвременни аналитични техники. Те са специалисти 
придобили знания не само в областта на инструменталните методи за анализ, но 
имат солидна подготовка относно нормативните изисквания за функциониране на 
акредитираните лаборатории, статистическа обработка на данни и висока 
компютърна грамотност. Завършилите магистърската програма придобиват висока 
квалификация, подходяща за самостоятелна работа и ръководни длъжности в 
рутинни изпитвателни лаборатории или научноизследователски центрове в страната 
и чужбина. Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен 
„ХРОМАТОГРАФСКИ И СПЕКТРАЛЕН АНАЛИТИЧЕН КОНТРОЛ” се подготвят за 
следните дейности: 

 разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи 
хроматографски/спектрални методи за анализ и внедряването им в 
аналитичната практика; 

 провеждане на изпитвания, необходими за охарактеризиране на различни 
видове проби: екологични обекти; храни; напитки; козметични и фармацевтични 
препарати; биологични и клинични проби; промишлени и селскостопански 
материали (суровини, полупродукти, крайна продукция)  и др.; 

 създаване и поддържане на система за контрол на качеството в изпитвателна 
лаборатория; 

 участие в тестове за пригодност и междулабораторни сравнения; 

 одитиране на акредитирани лаборатории; 

https://students.uni-plovdiv.net/
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 научно-приложни изследвания в сферата на хроматографския/спектралния 
анализ на органични и неорганични вещества. 

 

Възможности за продължаване на обучението 

Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за 

получаване на образователно-квалификационна степен “Магистър” и по други 

обявени магистърски програми в Химическия факултет на ПУ или други ВУЗ.  

Дипломираните Магистри по „Хроматографски и спектрален аналитичен 

контрол“ могат да продължат образованието си като докторанти във висши училища 

в Република България и чужбина. 

 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити  

за магистърска програма “Хроматографски и спектрален аналитичен контрол” 

редовно обучение 
 

№ 
Код 
по 

ECTS 
Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извън 
аудит. 

Об-
що К Фи 

АО Л С Лб Сп  О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-ви семестър 

1   
Актуални методи и тенденции в 
спектралния анализ  

120 45 0 75 150 270 9 И 

2   
Възможности и приложения на 
съвременната газова 
хроматография 

75 30 0 45 135 210 7 И 

3   Избираема дисциплина І 60 30 0 30 90 150 5 И 

4   Избираема дисциплина ІI 60 30 0 30 90 150 5 И 

5   Курсов проект 45 0 0 45 75 120 4 Т 

Общо за 1-ви семестър 360 135 0 225 540 900 30   

2-ри семестър 

1   
Възможности и приложения на 
съвременната течна 
хроматография 

75 30 0 45 135 210 7 И 

2   
Интелигентни подходи за 
гарантиране на качеството на 
химичните изпитвания 

75 30 45 0 135 210 7 И 

3   Избираема дисциплина ІІI 60 30 0 30 90 150 5 И 

4   Избираема дисциплина ІV 60 30 0 30 90 150 5 И 

5   Научноизследователска практика 90 0 0 90 90 180 6 Т 

Общо за 2-ри семестър 360 120 45 195 540 900 30   

Общо за целия курс на обучение: 720 255 45 420 1080 1800 60   

Форма на дипломиране: 
Държавен изпит 

(писмен) или защита 
на дипломна работа 

 
  15   

Общ брой кредити:   75   
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Избираеми дисциплини 

І семестър 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   
Компютърен достъп до научна 
информация  

60 30 0 30 90 150 5 И 

2   
Съвременни тенденции в 
пробоподготовката 

60 30 0 30 90 150 5 И 

3   
Атомно-абсорбционна 
спектрометрия 

60 30 0 30 90 150 5 И 

4   
Калибрационни стратегии в 
хроматографския и спектралния 
анализ 

60 30 0 30 90 150 5 И 

5   
Компютърна обработка на 
структурна и химична информация 

60 30 0 30 90 150 5 И 

6   Анализ и контрол на храните 60 30 0 30 90 150 5 И 

ІІ Семестър 

1   Атомно-емисионна спектрометрия 60 30 0 30 90 150 5 И 

2   
Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

60 30 0 30 90 150 5 И 

3   Функционални храни 60 30 0 30 90 150 5 И 

4   Зелени методи за анализ 60 30 0 30 90 150 5 И 

5   
Статистическа обработка на данни 
и моделиране 

60 30 0 30 90 150 5 И 

6   Добавки и контаминанти в храните 60 30 0 30 90 150 5 И 

 
 

Легенда: 

Аудиторни часове в семестъра:  
АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за 
семинарни (упражнения); Лб – за практикуми 
(лабораторни упражнения)  

Извънаудиторни часове в семестъра: Сп – за самостоятелна работа/подготовка  

Други означения 
К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със 
стойности И – изпит, Т – текуща оценка  

 

 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края на 

съответния семестър. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на 

дисциплината и може да бъде:  

 писмена работа върху изпитен конспект;  

 тест. 

След редовната изпитна сесия следва непосредствено поправителна и 

ликвидационна сесия. През семестъра се провеждат колоквиуми, контролни или 

курсови работи, които са обявени в съответната учебна програма на курса. Чрез 

осъществяване на текущ контрол в рамките на семестъра се създава възможност 

студентите да организират по-добре времето си и да усвоят задълбочено 

изучаваната материя.  
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Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която 

резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната 

оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в 

учебната програма на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от писмената си работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на оценяващия 

преподавател. 

Съгласно ЗВО писмените материали от проверката на знанията и уменията се 

съхраняват от съответния преподавател за срок не по-малък от една година от 

датата на провеждането на изпита. 

Държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат съгласно 

установените правила в Химическия факултет от Държавна изпитна комисия, 

назначена със заповед на Ректора. 

 

Изисквания за завършване: 

Успешно положен писмен Държавен изпит по обявена програма или защита на 
дипломна работа. 
 

Директор (или отговорник) на програма:  

Ръководител на магистърска програма Хроматографски и спектрален аналитичен 
контрол: 
 
доц. д-р Кирил Симитчиев  
Телефон: 032/ 261 467   e-mail: k.simitchiev@uni-plovdiv.bg 
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Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол № ……………. 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол № …………... 

влиза в сила от учебната 2023 / 2024 год. 
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ФФааккууллттеетт  

Химически 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Хроматографски и спектрален аналитичен контрол 

Форма на обучение 

Задочно 

ААннооттаацциияя  

 

Основната цел на магистърската програма по „Хроматографски и спектрален 

аналитичен контрол“ е да подготвя висококвалифицирани кадри за изпитвателни, 

контролни и изследователски аналитични лаборатории. Предвидените в програмата 

курсове съчетават задълбочено разглеждане на фундаменталните основи на 

хроматографските и спектралните методи за анализ, надградено с критичен преглед 

на съвременните тенденции в развитието на аналитичния инструментариум и 

методология. 

В обучението ще бъде поставен акцент върху принципите на „зелена химия“ 

при избора и реализирането на стратегии за подготовка на проби и анализ. 

Дипломираните студенти ще могат да планират експериментална дейност и 

самостоятелно да разработват нови методи за анализ чрез високоефективна течна 

хроматография (HPLC), газова хроматография (GC) и газова хроматография в 

комбинация с масспектрометрия (GC-MS, GC-MS/MS), атомноабсорбционна 

спектрометрия (FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS), атомноемисионна спектрометрия 

(MP-AES, ICP-OES), елементна масспектрометрия (ICP-MS), вибрационна 

спектроскопия (IR, RAMAN) и електронна спектроскопия (UV-VIS). Цялостната обща и 

специализирана подготовка цели да изгради експерти, които притежават умения за 

внедряване, верифициране и пълно валидиране на методи за анализ на обекти от 

околната среда, хранителната промишленост, селското стопанство, козметичната и 

фармацевтичната индустрия, медицината и др. Завършилите магистърската програма 

ще усвоят общата терминология и нормативната метрологична база, гарантираща 

съпоставимост и преносимост на получаваните резултати от химично изпитване. 

Учебното съдържание включва подходи за компютърни методи за обработка и 

интерпретация на данни регистрирани чрез хроматографски/спектрални техники, 

както и специализиран курс фокусиран върху изграждането и поддържането на 

системи за осигуряване и контрол на качеството в аналитичната дейност. 

Придобитите в рамките на магистърската програма знания ще подготвят 

специалистите за продължаване на обучението им в следващото равнище - за 

образователната и научна степен „доктор“. 
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ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

ХИМИК – АНАЛИТИК, УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПИТВАТЕЛНА 

ЛАБОРАТОРИЯ 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователно-квалификационна степен: „Магистър“ 
 

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  

По магистърската програма могат да се обучават студенти, притежаващи 

диплома за ОКС „бакалавър“ с 240 кредита от български или чуждестранни 

университети в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 

1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни 

технологии или диплома, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините 

Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия. 

Магистърска програма „Хроматографски и спектрален аналитичен контрол”, 

задочно обучение е с продължителност 2 семестъра. Обучението е държавна 

поръчка или платено; за платено обучение могат да участват лица, завършили 

бакалавърската си степен с успех не по-нисък от добър (3.50). Класирането за 

обучението по държавна поръчка се извършва въз основа на утвърдени правила, 

приети с решение на факултетния съвет при Химическия факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. 

 

Ред за признаване на предходно обучение 

 Зам. Декана на Химическия факултет изпълнява функцията на ECTS – 

координатор. Той дава първоначална информация и насоки за възможностите за 

признаване и присъждане на кредити от предходно обучение, в зависимост от 

конкретния случай. 

 Процедури за признаване: 

Първи вариант: Признаване на кредити на база представени документи 

(академична справка или диплома от предишно обучение) от друго ВУ; 

Втори вариант: Признаване на кредити въз основа на представяне на 

официално издадени международни дипломи и сертификати за предхождащо 

обучение с пълно описание на наименованието на учебните дисциплини, хорариума 

и броя ECTS кредити. 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията са необходими 75 кредита, от тях 40 

кредита от задължителни дисциплини (в това число 10 кредита от научно 

изследователски проект и практика); 20 кредита от избираеми дисциплини; 15 от 

държавен изпит (или защита на дипломна работа). 

Профил на програмата (специалността) 

Магистърската програма е с продължителност два семестъра и завършва с 

държавен изпит или изготвяне и защита на дипломна работа.  
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Учебният план включва 10 дисциплини, от които 8 завършват с изпит, а 2 с 

текуща оценка. 

Ядрото на обучителната програма, съставляващо 40% от ECTS кредитите по 

специалността се формира от следните основни дисциплини: Актуални методи и 

тенденции в спектралния анализ, Възможности и приложения на съвременната 

газова хроматография, Възможности и приложения на съвременната течна 

хроматография, Интелигентни подходи за гарантиране на качеството на химичните 

изпитвания, както и 26.7% от четири избираеми дисциплини. 

Практическите умения на студентите за самостоятелна експериментална 

работа се формират от включените в учебния план лабораторни упражнения и 

семинари, които съставляват ~ 65 % от общата аудиторна заетост. 

Подготовката на студентите за провеждане на самостоятелно изследване и 

решаване на реални аналитични проблеми се осигурява от 2 самостоятелни 

изследователски задачи (курсов проект и научно-изследователска практика), които 

съставляват 13.3% от общия брой ECTS кредити. 

Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по отношение 

на учебната и научноизследователската натовареност. 

 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните хроматографски 
методи (газова и течна хроматография) и възможностите за комбинации с 
различни детекторни системи; 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните методи на 
атомната спектрометрия (абсорбционни и емисионни техники, елементна 
масспектрометрия); 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните методи на 
молекулната спектроскопия (електронна, инфрачервена и Раман); 

 Практически умения за създаване, валидиране и внедряване на методи за 
анализ на обекти от околната среда, хранителната промишленост, селското 
стопанство, козметичната и фармацевтичната индустрия, медицината и др.; 

 Способност за получаване, оценка, интерпретация, обобщаване и представяне 
на аналитични данни; 

 Изчислителни умения за обработка на резултати от химични изпитвания, 
включително и с използване на специализирани софтуерни продукти; 

 Практически умения за работа с хроматографски/спектрални бази-данни;   

 Способност за управление на качеството в изпитвателна лаборатория 

(наблюдение, контрол и документиране на всеки етап от аналитичния процес). 

 

Обучението в магистърска програма „Хроматографски и спектрален 

аналитичен контрол“ спомага за развиването на редица ключови компетентности за 

учене през целия живот. Съгласно дефинициите на Европейската референтна 

рамка, това са: 

 Езикова и многоезикова компетентност: формират се умения за писмено 

изразяване, систематизиране на информация, тълкуване на данни и работа с 

чуждоезична литература при изготвянето на самостоятелните изследователски 
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задачи (курсов проект и научноизследователска практика) и опционална 

подготовка на дипломна работа; 

 Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки и 

технологиите: развитието на компетентностите от тази група се постига при 

изучаването на по-голямата част от задължителните и избираемите дисциплини; 

 Цифрова компетентност: при обучението на студентите се използват както 

специализирани софтуери за управление на аналитичната апаратура и 

обработка на регистрираните данни, така и работа с хроматографски/спектрални 

бази-данни. Учебните материали по дисциплините се предоставят в електронна 

среда (https://students.uni-plovdiv.net);  

 Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за 

придобиване на умения за учене: в студентите се развиват способности за 

мисловен подход, базиран на търсенето на причинно-следствени връзки и 

конструктивна работа в екип; 

 Гражданска компетентност: при изучаване на задължителната дисциплина 

„Интелигентни подходи за гарантиране на качеството на химичните изпитвания“, 

студентите се запознават с нормативни документи и развиват компетентност за 

тяхното тълкуване. Като част от концепцията за устойчиво развитие на 

обществото при обучението по магистърската програма се поставя акцент върху 

принципите на „зелена химия“ при избора и реализирането на стратегии за 

подготовка на проби и анализ. 

 

Професионален профил на завършилите  

Успешно завършилите магистърската програма “Хроматографски и 
спектрален аналитичен контрол” решават конкретни аналитични проблеми чрез 
самостоятелно използване на хроматографски/спектрални методи или комбиниране 
на възможностите на различни съвременни аналитични техники. Те са специалисти 
придобили знания не само в областта на инструменталните методи за анализ, но 
имат солидна подготовка относно нормативните изисквания за функциониране на 
акредитираните лаборатории, статистическа обработка на данни и висока 
компютърна грамотност. Завършилите магистърската програма придобиват висока 
квалификация, подходяща за самостоятелна работа и ръководни длъжности в 
рутинни изпитвателни лаборатории или научноизследователски центрове в страната 
и чужбина. Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен 
„ХРОМАТОГРАФСКИ И СПЕКТРАЛЕН АНАЛИТИЧЕН КОНТРОЛ” се подготвят за 
следните дейности: 

 разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи 
хроматографски/спектрални методи за анализ и внедряването им в 
аналитичната практика; 

 провеждане на изпитвания, необходими за охарактеризиране на различни 
видове проби: екологични обекти; храни; напитки; козметични и фармацевтични 
препарати; биологични и клинични проби; промишлени и селскостопански 
материали (суровини, полупродукти, крайна продукция)  и др.; 

 създаване и поддържане на система за контрол на качеството в изпитвателна 
лаборатория; 

 участие в тестове за пригодност и междулабораторни сравнения; 

 одитиране на акредитирани лаборатории; 

https://students.uni-plovdiv.net/
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 научно-приложни изследвания в сферата на хроматографския/спектралния 
анализ на органични и неорганични вещества. 

 

Възможности за продължаване на обучението 

Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за 

получаване на образователно-квалификационна степен “Магистър” и по други 

обявени магистърски програми в Химическия факултет на ПУ или други ВУЗ.  

Дипломираните Магистри по „Хроматографски и спектрален аналитичен 

контрол“ могат да продължат образованието си като докторанти във висши училища 

в Република България и чужбина. 

 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити  

за магистърска програма “Хроматографски и спектрален аналитичен контрол” 

задочно обучение 
 

№ 
Код 
по 

ECTS 
Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извън 
аудит. 

Об-
що К Фи 

АО Л С Лб Сп  О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-ви семестър 

1   
Актуални методи и тенденции в 
спектралния анализ  

75 30 0 45 195 270 9 И 

2   
Възможности и приложения на 
съвременната газова 
хроматография 

50 20 0 30 160 210 7 И 

3   Избираема дисциплина І 40 20 0 20 110 150 5 И 

4   Избираема дисциплина ІI 40 20 0 20 110 150 5 И 

5   Курсов проект 30 0 0 30 90 120 4 Т 

Общо за 1-ви семестър 235 90 0 145 665 900 30   

2-ри семестър 

1   
Възможности и приложения на 
съвременната течна 
хроматография 

50 20 0 30 160 210 7 И 

2   
Интелигентни подходи за 
гарантиране на качеството на 
химичните изпитвания 

50 20 30 0 160 210 7 И 

3   Избираема дисциплина ІІI 40 20 0 20 110 150 5 И 

4   Избираема дисциплина ІV 40 20 0 20 110 150 5 И 

5   Научноизследователска практика 60 0 0 60 120 180 6 Т 

Общо за 2-ри семестър 240 80 30 130 660 900 30   

Общо за целия курс на обучение: 475 170 30 275 1325 1800 60   

Форма на дипломиране: 
Държавен изпит 

(писмен) или защита 
на дипломна работа 

 
  15   

Общ брой кредити:   75   
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Избираеми дисциплини 

І семестър 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   
Компютърен достъп до научна 
информация  

40 20 0 20 110 150 5 И 

2   
Съвременни тенденции в 
пробоподготовката 

40 20 0 20 110 150 5 И 

3   
Атомно-абсорбционна 
спектрометрия 

40 20 0 20 110 150 5 И 

4   
Калибрационни стратегии в 
хроматографския и спектралния 
анализ 

40 20 0 20 110 150 5 И 

5   
Компютърна обработка на 
структурна и химична информация 

40 20 0 20 110 150 5 И 

6   Анализ и контрол на храните 40 20 0 20 110 150 5 И 

ІІ Семестър 

1   Атомно-емисионна спектрометрия 40 20 0 20 110 150 5 И 

2   
Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

40 20 0 20 110 150 5 И 

3   Функционални храни 40 20 0 20 110 150 5 И 

4   Зелени методи за анализ 40 20 0 20 110 150 5 И 

5   
Статистическа обработка на данни 
и моделиране 

40 20 0 20 110 150 5 И 

6   Добавки и контаминанти в храните 40 20 0 20 110 150 5 И 

 
 

Легенда: 

Аудиторни часове в семестъра:  
АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за 
семинарни (упражнения); Лб – за практикуми 
(лабораторни упражнения)  

Извънаудиторни часове в семестъра: Сп – за самостоятелна работа/подготовка  

Други означения 
К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със 
стойности И – изпит, Т – текуща оценка  

 

 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края на 

съответния семестър. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на 

дисциплината и може да бъде:  

 писмена работа върху изпитен конспект;  

 тест. 

След редовната изпитна сесия следва непосредствено поправителна и 

ликвидационна сесия. През семестъра се провеждат колоквиуми, контролни или 

курсови работи, които са обявени в съответната учебна програма на курса. Чрез 

осъществяване на текущ контрол в рамките на семестъра се създава възможност 
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студентите да организират по-добре времето си и да усвоят задълбочено 

изучаваната материя.  

Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която 

резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната 

оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в 

учебната програма на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от писмената си работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на оценяващия 

преподавател. 

Съгласно ЗВО писмените материали от проверката на знанията и уменията се 

съхраняват от съответния преподавател за срок не по-малък от една година от 

датата на провеждането на изпита. 

Държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат съгласно 

установените правила в Химическия факултет от Държавна изпитна комисия, 

назначена със заповед на Ректора. 

 

Изисквания за завършване: 

Успешно положен писмен Държавен изпит по обявена програма или защита на 
дипломна работа. 
 

Директор (или отговорник) на програма:  

Ръководител на магистърска програма Хроматографски и спектрален аналитичен 
контрол: 
 
доц. д-р Кирил Симитчиев  
Телефон: 032/ 261 467   e-mail: k.simitchiev@uni-plovdiv.bg 
 



 1 

 П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Ректор: (032) 631 449  факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg 

 

Х И М И Ч Е С К И  Ф А К У Л Т Е Т  
 
 
 
 
 

      УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Декан:       Ректор: 

(доц. д-р Веселин Кметов)    (проф. д-р Румен Младенов) 

 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н  

 

на специалност «Хроматографски и спектрален аналитичен 

контрол» за неспециалисти 

задочно обучение 

образователно-квалификационна степен «Магистър» 

 

 

 

 

 

 

 

Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол № ……………. 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол № …………... 

влиза в сила от учебната 2023 / 2024 год. 

 



 2 

 

ФФааккууллттеетт  

Химически 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Хроматографски и спектрален аналитичен контрол (за неспециалисти) 

Форма на обучение 

Задочно 

ААннооттаацциияя  

 

Основната цел на магистърската програма по „Хроматографски и спектрален 

аналитичен контрол“ е да подготвя висококвалифицирани кадри за изпитвателни, 

контролни и изследователски аналитични лаборатории. Предвидените в програмата 

курсове съчетават задълбочено разглеждане на фундаменталните основи на 

хроматографските и спектралните методи за анализ, надградено с критичен преглед 

на съвременните тенденции в развитието на аналитичния инструментариум и 

методология. 

В обучението ще бъде поставен акцент върху принципите на „зелена химия“ 

при избора и реализирането на стратегии за подготовка на проби и анализ. 

Дипломираните студенти ще могат да планират експериментална дейност и 

самостоятелно да разработват нови методи за анализ чрез високоефективна течна 

хроматография (HPLC), газова хроматография (GC) и газова хроматография в 

комбинация с масспектрометрия (GC-MS, GC-MS/MS), атомноабсорбционна 

спектрометрия (FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS), атомноемисионна спектрометрия 

(MP-AES, ICP-OES), елементна масспектрометрия (ICP-MS), вибрационна 

спектроскопия (IR, RAMAN) и електронна спектроскопия (UV-VIS). Цялостната обща и 

специализирана подготовка цели да изгради експерти, които притежават умения за 

внедряване, верифициране и пълно валидиране на методи за анализ на обекти от 

околната среда, хранителната промишленост, селското стопанство, козметичната и 

фармацевтичната индустрия, медицината и др. Завършилите магистърската програма 

ще усвоят общата терминология и нормативната метрологична база, гарантираща 

съпоставимост и преносимост на получаваните резултати от химично изпитване. 

Учебното съдържание включва подходи за компютърни методи за обработка и 

интерпретация на данни регистрирани чрез хроматографски/спектрални техники, 

както и специализиран курс фокусиран върху изграждането и поддържането на 

системи за осигуряване и контрол на качеството в аналитичната дейност. 

Придобитите в рамките на магистърската програма знания ще подготвят 

специалистите за продължаване на обучението им в следващото равнище - за 

образователната и научна степен „доктор“. 
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ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

ХИМИК – АНАЛИТИК, УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПИТВАТЕЛНА 

ЛАБОРАТОРИЯ 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователно-квалификационна степен: „Магистър“ 
 

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  

По предлаганата магистърска програма могат да се обучават дипломирани 

бакалаври в областта на природните науки, математика и информатика, 

техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които 

обучението по химически науки не е включено в учебните планове или е в 

недостатъчен обем. 

 

Ред за признаване на предходно обучение 

 Зам. Декана на Химическия факултет изпълнява функцията на ECTS – 

координатор. Той дава първоначална информация и насоки за възможностите за 

признаване и присъждане на кредити от предходно обучение, в зависимост от 

конкретния случай. 

 Процедури за признаване: 

Първи вариант: Признаване на кредити на база представени документи 

(академична справка или диплома от предишно обучение) от друго ВУ; 

Втори вариант: Признаване на кредити въз основа на представяне на 

официално издадени международни дипломи и сертификати за предхождащо 

обучение с пълно описание на наименованието на учебните дисциплини, хорариума 

и броя ECTS кредити. 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията са необходими 135 кредита, от тях 60 

кредита се придобиват от задължителни фундаментални химични дисциплини, 

изучавани през първата година от обучението. Специализиращото обучение по 

дисциплини, свързани с хроматографския и спектрален аналитичен контрол 

формират 60 кредита (в това число 30 кредита от задължителни дисциплини, 10 

кредита от научно изследователски проекти и практика, и 20 кредита от избираеми 

дисциплини). При успешно полагане на финален държавен изпит (или защита на 

дипломна работа) студентите придобиват 15 кредита. 

Профил на програмата (специалността) 

Магистърската програма е с продължителност четири семестъра и завършва с 

държавен изпит или изготвяне и защита на дипломна работа.  

Учебният план включва 17 дисциплини, от които 15 завършват с изпит, а 2 с 

текуща оценка. 

Задължителните фундаментални дисциплини са 44.4% от ECTS кредитите по 

специалността, а специализиращите курсове по: Актуални методи и тенденции в 



 4 

спектралния анализ, Възможности и приложения на съвременната газова 

хроматография, Възможности и приложения на съвременната течна хроматография, 

Интелигентни подходи за гарантиране на качеството на химичните изпитвания 

заемат 22.2% от кредитите. Практическите умения на студентите за самостоятелна 

експериментална работа се формират от включените в учебния план лабораторни 

упражнения и семинари, които съставляват ~ 61 % от общата аудиторна заетост. 

Подготовката на студентите за провеждане на самостоятелно изследване и 

решаване на реални аналитични проблеми се осигурява от 2 самостоятелни 

изследователски задачи (курсов проект и научно-изследователска практика), които 

съставляват 7.4% от общия брой ECTS кредити. 

В учебния план са включени и 4 избираеми дисциплини, които носят 14,8% от 

общия брой ECTS кредити. 

 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните хроматографски 
методи (газова и течна хроматография) и възможностите за комбинации с 
различни детекторни системи; 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните методи на 
атомната спектрометрия (абсорбционни и емисионни техники, елементна 
масспектрометрия); 

 Теоретични и практически умения за работа със съвременните методи на 
молекулната спектроскопия (електронна, инфрачервена и Раман); 

 Практически умения за създаване, валидиране и внедряване на методи за 
анализ на обекти от околната среда, хранителната промишленост, селското 
стопанство, козметичната и фармацевтичната индустрия, медицината и др.; 

 Способност за получаване, оценка, интерпретация, обобщаване и представяне 
на аналитични данни; 

 Изчислителни умения за обработка на резултати от химични изпитвания, 
включително и с използване на специализирани софтуерни продукти; 

 Практически умения за работа с хроматографски/спектрални бази-данни;   

 Способност за управление на качеството в изпитвателна лаборатория 

(наблюдение, контрол и документиране на всеки етап от аналитичния процес). 

 

Обучението в магистърска програма „Хроматографски и спектрален 

аналитичен контрол“ спомага за развиването на редица ключови компетентности за 

учене през целия живот. Съгласно дефинициите на Европейската референтна 

рамка, това са: 

 Езикова и многоезикова компетентност: формират се умения за писмено 

изразяване, систематизиране на информация, тълкуване на данни и работа с 

чуждоезична литература при изготвянето на самостоятелните изследователски 

задачи (курсов проект и научноизследователска практика) и опционална 

подготовка на дипломна работа; 

 Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки и 

технологиите: развитието на компетентностите от тази група се постига при 

изучаването на по-голямата част от задължителните и избираемите дисциплини; 
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 Цифрова компетентност: при обучението на студентите се използват както 

специализирани софтуери за управление на аналитичната апаратура и 

обработка на регистрираните данни, така и работа с хроматографски/спектрални 

бази-данни. Учебните материали по дисциплините се предоставят в електронна 

среда (https://students.uni-plovdiv.net);  

 Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за 

придобиване на умения за учене: в студентите се развиват способности за 

мисловен подход, базиран на търсенето на причинно-следствени връзки и 

конструктивна работа в екип; 

 Гражданска компетентност: при изучаване на задължителната дисциплина 

„Интелигентни подходи за гарантиране на качеството на химичните изпитвания“, 

студентите се запознават с нормативни документи и развиват компетентност за 

тяхното тълкуване. Като част от концепцията за устойчиво развитие на 

обществото при обучението по магистърската програма се поставя акцент върху 

принципите на „зелена химия“ при избора и реализирането на стратегии за 

подготовка на проби и анализ. 

 

Професионален профил на завършилите  

Успешно завършилите магистърската програма “Хроматографски и 
спектрален аналитичен контрол” решават конкретни аналитични проблеми чрез 
самостоятелно използване на хроматографски/спектрални методи или комбиниране 
на възможностите на различни съвременни аналитични техники. Те са специалисти 
придобили знания не само в областта на инструменталните методи за анализ, но 
имат солидна подготовка относно нормативните изисквания за функциониране на 
акредитираните лаборатории, статистическа обработка на данни и висока 
компютърна грамотност. Завършилите магистърската програма придобиват висока 
квалификация, подходяща за самостоятелна работа и ръководни длъжности в 
рутинни изпитвателни лаборатории или научноизследователски центрове в страната 
и чужбина. Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен 
„ХРОМАТОГРАФСКИ И СПЕКТРАЛЕН АНАЛИТИЧЕН КОНТРОЛ” се подготвят за 
следните дейности: 

 разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи 
хроматографски/спектрални методи за анализ и внедряването им в 
аналитичната практика; 

 провеждане на изпитвания, необходими за охарактеризиране на различни 
видове проби: екологични обекти; храни; напитки; козметични и фармацевтични 
препарати; биологични и клинични проби; промишлени и селскостопански 
материали (суровини, полупродукти, крайна продукция)  и др.; 

 създаване и поддържане на система за контрол на качеството в изпитвателна 
лаборатория; 

 участие в тестове за пригодност и междулабораторни сравнения; 

 одитиране на акредитирани лаборатории; 

 научно-приложни изследвания в сферата на хроматографския/спектралния 
анализ на органични и неорганични вещества. 

 

https://students.uni-plovdiv.net/
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Възможности за продължаване на обучението 

Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за 

получаване на образователно-квалификационна степен “Магистър” и по други 

обявени магистърски програми в Химическия факултет на ПУ или други ВУЗ.  

Дипломираните Магистри по „Хроматографски и спектрален аналитичен 

контрол“ могат да продължат образованието си като докторанти във висши училища 

в Република България и чужбина. 

 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити  

за магистърска програма “Хроматографски и спектрален аналитичен контрол” 

задочно обучение, неспециалисти 
 

№ 
Код 
по 

ECTS 
Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извън 
аудит. 

Об-
що К Фи 

АО Л С Лб Сп  О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-ви семестър 

1   Основи на химията 50 20 0 30 190 240 8 И 

2   Неорганична химия 50 20 0 30 190 240 8 И 

3   Органична химия 100 40 0 60 320 420 14 И 

Общо за 1-ви семестър 200 80 0 120 700 900 30   

2-ри семестър 

1   Аналитична химия 50 20 0 30 190 240 8 И 

2   Инструментални методи за анализ  50 20 0 30 190 240 8 И 

3   Физикохимия 60 30 0 30 210 270 9 И 

4   Метрология и статистика в химията 40 20 0 20 110 150 5 И 

Общо за 2-ри семестър 200 90 0 110 700 900 30   

Общо за първа година на обучение: 400 170 0 230 1400 1800 60   

3-ти семестър 

1   
Актуални методи и тенденции в 
спектралния анализ  

75 30 0 45 195 270 9 И 

2   
Възможности и приложения на 
съвременната газова 
хроматография 

50 20 0 30 160 210 7 И 

3   Избираема дисциплина І 40 20 0 20 110 150 5 И 

4   Избираема дисциплина ІI 40 20 0 20 110 150 5 И 

5   Курсов проект 30 0 0 30 90 120 4 Т 

Общо за 3-ти семестър 235 90 0 145 665 900 30   
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№ 
Код 
по 

ECTS 
Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извън 
аудит. 

Об-
що К Фи 

АО Л С Лб Сп  О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4-ти семестър 

1   
Възможности и приложения на 
съвременната течна 
хроматография 

50 20 0 30 160 210 7 И 

2   
Интелигентни подходи за 
гарантиране на качеството на 
химичните изпитвания 

50 20 30 0 160 210 7 И 

3   Избираема дисциплина ІІI 40 20 0 20 110 150 5 И 

4   Избираема дисциплина ІV 40 20 0 20 110 150 5 И 

5   Научноизследователска практика 60 0 0 60 120 180 6 Т 

Общо за 4-ти семестър 240 80 30 130 660 900 30   

Общо за втората година на обучение: 475 170 30 275 1325 1800 60   

Общо за целия курс на обучение: 875 340 30 505 2725 3600 120   

Форма на дипломиране: 
Държавен изпит 

(писмен) или защита 
на дипломна работа 

 
  15   

Общ брой кредити:   135   

 
 

Избираеми дисциплини 

І семестър 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   
Компютърен достъп до научна 
информация  

40 20 0 20 110 150 5 И 

2   
Съвременни тенденции в 
пробоподготовката 

40 20 0 20 110 150 5 И 

3   
Атомно-абсорбционна 
спектрометрия 

40 20 0 20 110 150 5 И 

4   
Калибрационни стратегии в 
хроматографския и спектралния 
анализ 

40 20 0 20 110 150 5 И 

5   
Компютърна обработка на 
структурна и химична информация 

40 20 0 20 110 150 5 И 

6   Анализ и контрол на храните 40 20 0 20 110 150 5 И 

ІІ Семестър 

1   Атомно-емисионна спектрометрия 40 20 0 20 110 150 5 И 

2   
Масспектрометрия с индуктивно 
свързана плазма 

40 20 0 20 110 150 5 И 

3   Функционални храни 40 20 0 20 110 150 5 И 

4   Зелени методи за анализ 40 20 0 20 110 150 5 И 

5   
Статистическа обработка на данни 
и моделиране 

40 20 0 20 110 150 5 И 

6   Добавки и контаминанти в храните 40 20 0 20 110 150 5 И 
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Легенда: 

Аудиторни часове в семестъра:  
АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за 
семинарни (упражнения); Лб – за практикуми 
(лабораторни упражнения)  

Извънаудиторни часове в семестъра: Сп – за самостоятелна работа/подготовка  

Други означения 
К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със 
стойности И – изпит, Т – текуща оценка  

 

 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края на 

съответния семестър. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на 

дисциплината и може да бъде:  

 писмена работа върху изпитен конспект;  

 тест. 

След редовната изпитна сесия следва непосредствено поправителна и 

ликвидационна сесия. През семестъра се провеждат колоквиуми, контролни или 

курсови работи, които са обявени в съответната учебна програма на курса. Чрез 

осъществяване на текущ контрол в рамките на семестъра се създава възможност 

студентите да организират по-добре времето си и да усвоят задълбочено 

изучаваната материя.  

Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която 

резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната 

оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в 

учебната програма на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от писмената си работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на оценяващия 

преподавател. 

Съгласно ЗВО писмените материали от проверката на знанията и уменията се 

съхраняват от съответния преподавател за срок не по-малък от една година от 

датата на провеждането на изпита. 

Държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат съгласно 

установените правила в Химическия факултет от Държавна изпитна комисия, 

назначена със заповед на Ректора. 

 

Изисквания за завършване: 

Успешно положен писмен Държавен изпит по обявена програма или защита на 
дипломна работа. 
 

Директор (или отговорник) на програма:  

Ръководител на магистърска програма Хроматографски и спектрален аналитичен 
контрол: 
 
доц. д-р Кирил Симитчиев  
Телефон: 032/ 261 467   e-mail: k.simitchiev@uni-plovdiv.bg 
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Karespa O P I A H [I tI H A X [I M ]I fl

fo
AOII. A-P BECBJIIIH KMETOB

AEKAH
HA XTIMI,IqECKII OAKYJITET
fIY " IIAII CILuI XIINE HAAP C KII"
TInoBAI,IB

AOKJIAA

or nPoQ. A-P llnnxu IIeaHon

pbKoBoAI,ITeJI KareApa Oprauuuua xHMHfl

orsocno: npednouceuue 3a pgKpusaHe ua MII @apua4eamwma xutvttts (uecne4ua'tucmu) om

yve6uama 2023-2024 2..

yBAXAEMII AOU. KMETOB,

Cruacno perxeHge na KC Ha Kar. OpraHu.rHa xI,lMHt, MoJl,I Aa BHecere ga o6ctxAane sts @C

Ha Xnuuqecrcn $arcylrer npeAJIoxeHHe 3a pa3KpHBaHe Ha Mn @apuaqeomuuua xurtu'fl

(uecneuuanncu.r) or yue6uam 2023-2024 t. c pbKoBOAI4ren AoU. l-p llnaueu AHreIoe AHrenoe'

lI pu.loxeH ne: rpenuc-r43BreqeHr.te or rporoKoJl Ns3 49 122. I 1 .2022 r .

rrPoo. A-P IIBAHOB
Purcosodumen Opzauuuua xl,tJvttut



IIPE TIUC.II3BJIEIIEH}IE

or nporoKon }lb 349/22.11.2022 rox.

3aceAaurle na KC

na xare4pa"Oprartu'ttt a xl4\tlLlfl"

fIY,,fI. Xuleu4aPcrln"

Ilpororcorl }lb 349

Ha 22.11.2022 roA. ce rpoBeAe 3aceAanlre Ha KareApelrm clBer Ha KareApa

"Oprauu.*taxfiMng".

O6rq crffas rra KareAperr cbBsr - 9. flpucrcrBar 9: upor[. a-p}{wr*t I4nauon, Aoq.A-p

Pyruna Earancr4 Aoq. A-p Ctela Cratrosa-A6erxe, AoII. A-P flnauex Anrenor, Aoq' A-p

Crofirxa Aranacona, r1I. ulc. ,U-p Crannuup MauouoB, r:I. ac. A-P flUrtlrrrp Eoxulon, rJI' trc'

a-p fiop,uan Crperr,rcxu 1r rJr. rrc. A-p Mrna To.qopona. Otclctualqr HrIMa.

Heo6xotula 6pofi sa noJroxl{reJreu us6op 6'

,{neneu pe4:

l. Y're6M;

2. TexYruu;

3. Pa.:Hu.

flo r.l oT ,ureBHr4{ peA, psKoBoArlTeJlsr Ha KaTeApa "opraruawta xIIMu-f;" npor[' a-P

Ll:tustt I4nanos Brrece sa o6crxAaHe rrpeA KC npeanoxeg]re 3a pa3KprrsaHe Ha MfI

(Daprr,raqerrrnrtrIa xIIMI{fl (uecnequamcrl) ot yre6nara 2023-2024 r. c psKoBoAIIren AoII' A-p

fhaueu Anrenos Asrenoa.

cle,q o6crxAase. KaTeAperrr{fT cbBeT eAI{IIO.4yIImO IIpIIe fipeAnoxefllleTo 3a

pa31pr{Birge na MfI @aprrraqerrnura xrrMnt (necueulrarncru) or yre6nara 2023-2024 r'

fmcyram: 9;3a: 9; flpomr: 0; Blsgrpxarrl ce: 0;

Pemenne: KC uPePrara ua (DC:

.{a nprreMe rrpe.uJroxeHrreTo 3a pa3KpIIBnIIe Ha MII Oapua{eorn'nra XIIMIL

(uecneqnarncru) or yre6uara 2023-2024 r. c IbKoBOAETeJT AOrI. A-p fhaueu AlIre'non'

'f
22.11.2022rot. n****n'ffi 

-

rp. flnonryln (ru. ac' 1-p TIopAan Ctperracru)
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Karegpa O P I A H I{ rI H A X I'I M I{.f,

Ao
AOU. A-P BECEJII,IH KMETOB
AEKAH
HA XIIMIITIECKU OAKYJITET
IIy, o rrAI,I cvtit xunE HAA P c KI{ "
TIJIOBAI,IB

AOKnAA

or npoQ..u-p lkunrt I{nason

pbKoBoAr,rren Kare.(pa Oprauuuua xI,INlpIq

Otrrocno: eAHoKparHa npoMrHa e Y.{e6eH IIJraH.

yBAXAEMI,I AOII. KMETOB,

Ha o*roeaur.re r. 3.6. or llpanurara:a paspa6orBaHe, yrBr,pxAaBalre r{ aKTyanr43upaHe

ua yue6na AoKyMeHTaIIIa, B fTV ,,Ilaucufi XuneuAapcKu", BbB Bpb3Ka c onrr4Mrr3upaHe Ha

yue6uur trpoqec, MoJIfl Aa BHecere Ao 3aM.-pexTopa no yve6nara.qefiuocr. npeAnoxeHue 3a

e,qHoKparHa npoMtrHa B yue6uute nJraHoBe 3a clreq. Xuuuqes aHarrkr3 vr KoHTpon Ha

KarrecrBoro uXuwrus, c MapKerrrHr sa yue6uara2023*2024 r.

IlpeuecraaHe Ha Al{cquilnl4Hara EuoopraHr,rr{Ha xHMH.,r or ruecru B rleru ceMecrbp npu

3ana3BaHe Ha xopapHyM r.r KpeAr.rTr.r.

Ilpe4loNeHl4ero e eAI4HoAyIxHo npllero Ha 3aceAaHr.{e na KC Ha Kar. Oprauuuua

XI{MI,I.fl.

flpuroxeHue:
IIpen or nporoKo n Ns349122.11.2022 r.

C ynaxenu

rrPoo. A-P [IBAHOB
Ptxoeodumen xamedpa OpzauuvHo xuMufl



TIPETI}IC.I,I3BJETIEHI{E

or rpororo tr Ns 349 122.11.2022 roa.

3ace.qanr{e ua KC

na rategpa"OpraHnvua xI,IMr,rr"

fIY,,II. Xrrengapcxa"

flporoxo.u Nb 349

Ha 22.11.2422 roA. ce rpoBeAe 3aceAanne Ha KareApeErrf, crBer Ha Kare,{pa

"OprauuuHaxl"rMvrfl".

O6uI crcras Ha KareApeH ctBer - 9. llpucrcrBar 9: npo$. A-pklnnxn I,InaHon, AoII. A-p

Pyrruua Bararcra, Aou. A-p Crera Crarrora-A6erxe, AorI. A-p fhauen AHreror, AorI. A-p

Crosura Aranacona, rrr. ac. 4-p CraHuuup ManoJroB, rJr. ac. r-p r{urvrramp Boxr,rror, rn. ac.

4-p froplan Crpervrcxr lI rJr. ac. ,u-p Muna Togopona. OT crcrsarqll H.f,Ma.

Yue6ura;

Texyura;

PagH[.

Heo6xoAnrra 6pofi sa rIoJIoxrITeneH ras6op 6.

.{neneH peg:

1.

2.

3.

flo r.1 or AHeBHr,rs peA, ptKoBoAlrreJr{T Ha KareApa "Oplalruxnaxkru*rfl" nporb. a-p

klsmsn l4eaHos Ha ocHoBaulre r. 3.6. or flpanunara sa pa:pa6orBaHe, yrBbpx,uaBaHe ]I

arTyutlr3ttpaue Ha yre6na AoKyMeHTarIlrs s fIY ,,flalacuit XuneHgapcK[", 868 Bpb3Ka c

o[TnMr.r3r,rparre Ha yre6Hra-a npoqec, BHece. [peA lrlreHoBere Ha KC [peAnoxeH]Ie 3a

eAHoKparHa rrpoMf,Ha n yre6uu:re rrJraHoBe 3a crreu. X[nau.reH ar.aJrulr:- [I KoHTpon Ha

KatrecrBoro u Xuvrus c MapKerlrHr 3a yre6uara 20232024 r. flpouxHa c lrpeMecrBaHe Ha

Ar,rcqunnlIHata Euoopranl{rrua xr,IMI{fl or mecrl,r B IrerI.I ceMecrbp nprl 3a[a3BaHe Ha

xopapuw lI KpeAHrH..

Cne.q o6crxAane, KareApeHr{rr cbBer eAr,rHoAyrrrHo rrpr4e npe,unoxeul{ero 3a

npeMecrBaHe Ha Ar,IcquilIluuara Enooprauaqua xuMr,r, or rrrecrlr B [err,I ceMecrbp rlpll

3ala3BaHe Ha xopapury r,r KpeAttru 3a crrerl. XaMn.IeH aHaJIlI3 rI KoHTpon Ha KavecrBoro lI

Xrnlar.rs c MapxeruHr sa yre6Hara2023-2024 t



fnacyrarr: 9;3a: 9; Ilporan: 0; Brs4rpxa.nr ce: 0;

Pemenxe: KC npegrara na @C:

,{a uplrervre npeAnoxeHr,rero 3a rrpeMecTBarre Ha Ar{cq[rrJrr,rHaTa EuooprauraqHa xr{Mwr

or mecrll B rrer]r ceMecrbp np]r 3arra3Bane Ha xopapup n KpeAtrTrr 3a c[erl. Xuurqen

anaJfir3 r.r KoHTpon Ha KaqecrBoro rr Xr.rNrHs c MapKerrrHr:a yre6nata2023-2024 t.

22.11.2022rox.

rp. fhon4nn (rn. ac. a-p fropgaH Crpeucru)
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Kare4pa O P I A H I4 tI H A X I,I M lI fl

Ao
AOU. A-P BECEJTT4H KMETOB
AEKAH
HA XIIMI/I[IE CKI{ OAKYJITE T
IIy,' IrAI{ Cll.r[ X I4JIE HAA P C K I{"
rrnoBAlrB

AOKJIAA

or npoQ. A-p I{rurn llnauon

pbKoBoAlrreJr KareApa Opranu.rua xHMHfl

OrHocuo: npednotrceHue 3a us6upaeuu ducqunnuuu sayve6uama 2023-2024 z.

yBAXAEMTT AOII. KMETOB,

C peureuue na KC Ha Kar. Oprauuuua

cneAHr4Te n:6upaenu Ar.rcrlr4nnr.rHu :

lI.( Xu*run Ha Ko3MerrrrrHure rrpoAyKTr{ 3a:

cneq. MeAuur.rHcKa xlau*lfl
cneq. Xr.ruur (p)
cneq. Xrarr,rua (s)
cneq. XurrauqeH aHaJrH3 H KoHTpon Ha KaqecrBoro
cneu. Xurrau, c MapKeraHr
cneu. Xunl,rs u all,rnuficKu e3HK

LII CrnpeMeHHr{ xpoMarorpaQcrn MeroArr 3a:

cneq. MeAuuraHcKa xvtMt4fl. 7 cev;
cueq. Xuuufl c MapKerr,rHr 7 cev.;
cneq. Xurr.tlqeH aHaJrrn3 r,r KoHrpon Ha KaqecrBoro 8 ceu.;
cneq. Xurr,u,rr (s) 8 cernr.;

cneq. Xnrr,tua (p) 8 cert,r.;

cneq. Xnun s, u asrtufrcKu e3HK 6 certl.;
cneq. Euolorufl r4 xr,rMrls 5 cena.

lI[ Xuuun Ha HaprorrrrrHrrre BerqecrBa 3a:

cneq. MeAuur4HcKa xHMH, 8 cerrl.;
cneq. Euololvtr u xvlMt, 5 ceru.;
cneq. Xnrraux u alurtuilcKu e3r4K 6 cerra.;

cneq. Xuuur{eH aHar}r3 kr KoHTpon Ha KaqecrBoro 8 ccur.;
cneq. Xurr,ru, c MapKerr4Hr 8 cem.;
cneq. Xlarral.rr (p) 6 ceru.;

ruMtrfl. sa yue6uara 2023-2024 r. npe4:raraMe

6 certa.;

8 certa.;

6 cer'r.;
8 cer'l.;
8 cenr.;

6 ceu.



creU. XHMI4g (3)

I1.( Xuruur Ha orpoBHltre BeulecrBa 3a:

8 cen,t.

4 cena.

7 cen.
7 cerra.;

5 cerul.

6 cerra.

6 ceu.
Ha KaqecrBoro 6 cen.

5 ceu.
7 cem.
6 ceu.

Ha KaqecrBo'ro 5 ceu.
7 ceu.
7 cenr.;

[I,( Xurvrun Ha JreKapcrBeHlrre BeIIIecrBa 3a:

cneq. MeAuuLIHcKa xvutz.fl
cneq. Xraunr (p)
cneq. Xulrr.rx (s)
cneq. Enonorvs, a xuut4fl,
cneq. XnnrE, c MapKerHHr

cneu. Xrarlru s, u asrnuitcKl4 e3r4K

cneq. XurrrrzqeH aHarr43 I.r KoHrpon

cneq. Euolorvs, Lr xt4uufl,
cneq. Xuvufl c MapKerI,IHr

cueq. Xuulrs u aurrlitcKu e3I,IK

cneu. XuuuLreH aHarr,r3 r,r KoHTpoJr

cneq. Xurr,rr,ra (:)
cneq. XIaNar.Is (p)

cneq. MeAuuHHcKa xI,IMH,

cneq. Xurtrr,rfl c MapKerI,IHr

cneu. Xur',rr,rg u asrtwitcKll e3HK

cneq. XuunqeH aHaJrH3 14 KoHTpon Ha

cneq. Xrar'rr,rs (s)
cneq. Xrarraua (p)
cneq. Euolott4fl u xt4uts,

I{.{ CrepeoxrrMrrfl 3a:

cneq. MeArzur4HcKa xr,tMHfl

cneq. Xurr,rr,tfl c MapKerr4Hr

cneq. Xnnrnn n aurnuitcKr,r e3r.rK

cneq. Xunanr{eH aHarr,I3 rd KoHTpon Ha

cneq. Xuur,rr (s)
cneq. Bnolotvtfl u xvrMufl

LII (DoroxrrMlrfl Ha opraH[qHure cbeAtlHeHuq 3a:

4 cernl.

6 cen,t.

6 cernl.

KaqecrBoro 6 cen,t.

7 cett.
7 ceu.
5 ceu.

4 ceu.
6 cent.

6 cenr.

KaqecrBoro 6 ceu.
6 ceu.
5 cerrl.

flpegroNeHr,rero e eAr{HoAyruHo fipr{ero Ha 3aceAaHrre Ha KC Ha Kar. OpraHuuua

xHMUfl.

LreHHe or rporoKotr Ns349122.11.2022 r.

[POO. A-P [IJII4flH I,IBAHOB
Puxoeodumen rcamedpa OpzauuuHa xuttufl

lpnroxeHue:



IIPETI}IC.}I3BJIEqEHUE

or rporoxov Np349122.11.2022 ros.

3aceAurur,re ua KC

na ra'regpa" Opranu.nr a xvrvrur"

fIY,,II. Xureu4apcxlr"

[pororco"rr J\b 349

Ha 22.11.2022 roA. ce ilpoBeAe 3aceAaurae rra KareApeHI,IrI c6Ber Ha KareApa

"Opranzuna xI,IM[.f,".

O6u crcran Ha KareApeH c6Ber - 9. IlpucrcrBar 9: npor[. a-pl4nuxu I{nanon, AoII.A-p

Pyruna Eaxzurcra, ,4ou. A-p Crena Crarrosa-A6erxe, AoII. a-p flnarraeu Anrenon, AoII. A-p

CrosHra Aranacona, rrr. ac. .u-p Cranuurp MauoJroB, rJr. ac. A-p flurraump Boxuron, rll. t]c.

a-p fropaan Ctpervrcxu r{ rJI. ac. A-p Muna To4opora. O'rcrcraaJq}r HrMa.

Heo6xoAuu 6pofi sa rloJroxrrreJlen us6op 6.

,{ueren peg:

1. Yue6nn;

2. Teryqr;

3. Pagnu.

flo r.1 or,ureBHr{, peA, pbKoBoAr{TeJUrr Ha KareApa "Opranuuuaxttuttfl" [po$. A-p

Ir4ttusu I,lsaHon Buece [peA q[euoBere na KC rrpeAnoxeHrle 3a us6op Ha cJIeAH[ITe

ras6r.rpaeuu AucqrilruHn sa yre6u ara 2023 -2024 r.:

IIA Xunauq Ha Ko3MerrlrrHlrTe rlpo,4yr<rlr 3a:

c[eq. MeANrIr.rncKa x]IMrr, 6 cerra.;

creq. Xurraua (p) 8 cervr.;

cnerl. XNrrarar (s) 6 ceu.;

cfleq. XuuuqeH aHaJIH3 H KoHTpoJI Ha KallecrBoro 8 ceu.;

c[eq. Xututus. c MapKerulrr 8 ceu.;

cileq. Xvytws u anrrmficr<I{ e3I,rK 6 ceu.



H{ CrnpeMeHurr xpoMarorpaQcxN MeroArr 3a:

c[eq. MeAurluncKa xr4Mrr, 7 ceu.;

cfleu. Xutiau-f, c MapKerr,rHr 7 cerra.;

cfleq. XlrMn.reu aHarIrI3I{ KoHTpoJI Ha KaqecrBoro 8 cerr,r.;

cileq. Xunrnr (s) 8 cervr.;

creq. Xruux (p) 8 ceru.;

cile{. XunaNs ra anrmrficxr,r egux 6 ceu.;

cleq. Erlonorr,r-fl r,r xr,rMr,r.fl 5 ceu.

Hr( Xuruxfl Ha Haprcorrrrrnnre BeuesrBa 3a:

c[eu. Merurquncra xr,rMr,r, 8 cerra.;

cfleq. B[onorzs rl xr{Mr{fl 5 cerra.;

cneq. XuMplf, rn anrrtuftcrur egprx 6 cena.;

cueq. Xr,rrrauqen amaJfir3 r,r KoHTpon Ha KaqecrBoro 8 cena.;

cneq. XnMns c MapxerlrHr 8 ceu.;

creq. Xnuux (p) 6 cervr.;

cneq. Xunar,rx (s) 8 cervr.

[I{ Xuuus Ha orpoBnrrre BeuecrBa 3a:

cleq. MeAsqplncKa xlrMr{, 4 cerra.

creq. Xmaux (p) 7 cetv..

creq. Xuurx (r) 7 ceu.;

cnerl. Buororns ptxurMl,rs 5 cenr.

crrerl. Xnnaxs c MapKerr{Hr 6 ceru.

cfleq. Xmafls u anr.mficr<pr e3uK 6 ceu.

cilerl. Xunau.reH aHaJrr,I3 r,r KoHTpoir Ha KaqecrBoro 6 ceu.

}Ifl Xuuufl rra JrexapcrBerrrrre BeqecrBa 3a:

cneq. Euonorus lr xr.rMlrrr 5 ceu.

cflerl. XENrnfl c MapKerr{Hr 7 ceu.

c[eq. Xurrau-f, x anrrmficru egzx 6 ceu.

cleq. XnMu.reH aHaJIH3 H KoHTpon Ha KarlecrBoro 5 ceu.

creq. XNnrux (s) 7 ceru.

creq. Xurr,rux (p) 7 ceu.;



I{{ (DoroxnMrrfl Ha opraHrrqurrre cbeArrHeHrrf, 3a:

cueq. MeAuqnncKa xr,rMlr

c[eq. Xlz,tloz,r^ c MapKerr,rHr

cfleu. Xl,tlaus u anrrnficxrn egrar

cne[. XuMuqeH aHuIJr]r3 I,r KoHTpon Ha KarrecrBoro 6 ceu.

cneq. Xr,mua (r)

creq. Xurvmx (p)

ctleu. Euonorux rr x]rMu-f,

IIfl CrepeoxrrMrrff 3a:

cneq. MeAurIuHcKa xuMrrr

cneq. Xpuvrfl-f, c MapKerI{Hr

cneq. XUMlls u a:rruprficr]I e3LIK

cneq. Xuuuqen ar.aJwlc rt KoHTpon Ha KarrecrBoro

c[eq. Xrrvrux (:)

c[eq. Bnonou,r-f, vt xvtlakrs,

4 ceu.

6 ceur.

6 ceu.

7 cev,.

7 ceu.

5 ceu.

4 ceu.

6 ceu.

6 cerra.

6 ceu.

6 ceu.

5 cena.

CreA o6crxAaHe, KareApeHlr.rrr cbBer eArrHo.{ymno npue npeAnoxeHnre us6npaervtn

Ar,rcqlrrnraHr sa yre6n ar a 2023 -2024 r. :

fracynanu:9;3a:9; llporun: 0; Brs.{rpxam ce: 0;

Penrenre: KC npe4rara na OC:

,{a npueirae [peAnoxeHr4Te or rar. ,,OpralrurrHa xr,rMI,Ig" us6rapaeuu ,qucqunnl{Hl,I

yre6nara 2023-2024 r.

22.11.2022rot.

rp. Ilnon4an

,/

l^*
flporororura "--ff

(rr. ac. a-p fropaan Crperrrcnn)



[o [exaua
Ha XuMz.recxu Qaxy,rrer
upz flY,,fL Xraleugapcruo'

Tyx

A:*nAA
or loq. a-p Mapur Zopganoea AHrerora-Ponaona,

Plrono gureJr KareAp a,,Xuu uqHa rexHo ror.r4r."

focuo4ru,{exau.

Morq Aa BHecere 3a yrBbpxAaBaHe or (Dary,rrerHr.r, cbBer atTyarru3upaailfl
o6rq yue6en ruraH Ha Ail ,,xuuua u mexHoJtozufl Ha nunudume u
6uonozurtuoaKmunHume 6eu4ecm6a". Ilpouruara e BbB Bpb3Ka c HoBoro vMe Ha

AOKTOpCKaTa rrporpaMa.

Ilpunarau nperuc or rrporoKoJra Ha Karegpenv, cbBer.

28.tt.2022 r. PrxosoAr.rreir KareApa XT:, l\r#
(aoq. A-p M. 

Vr"1.-Po*rona)
\



IPOTOKOI Ne 154

oT KaTeApeHo cbBeqaHl4e

Flpenrc

lnec 28.11.2022 roA. ce cbcron crrBeulaHue Ha Kar. Xrruur{Ha rexHorrorufl.

llpucucraaxa. npo$. A-p l-.AHroaa, Aoq.A-p M. Axrenoaa-ponaoea, Aoq.A-p
l-. flarponoB, rn. ac. A-p x. l-lerroaa, ffr. ac. A-p o. TeHeea, ur. ac. A-p lA.Kocroaa r
ac.lA.lAnuea.

Cueeqautaero npeMVHa npv c.neAHue rqHeBeH pe4:

m.1. Yraeduu ebnpocu

t{neHoeere Ha KaregpeHuc cbBer pa3rne,qaxa r o6cu Anxa o6u-lusr yve6en

nJtaH no AoKTopcKa nporpaMa "XuMufl u mexHonoeufl Ha nunudume u
6 u on o e url H oa Km u I H u me ee t4ec mea" .

Axryanusalltf,Ta e BbB Bpb3Ka c HanpaBeHara npoMf,Ha Ha uMero Ha

AoKTopcKaTa nporpaMa n ocbBpeMeHflBaHe Ha cbAt pxaHuero il.

Cne4 o6cuxqaue, 6e perueHo Aa ce npeAfloxr4 Ha OaxynrerHrq cbBer Aa
yTBbpAl4 npeAfl oxeHilTe npoMeHu.

l-lpororonhpafl:

(xuu. X. Crnaeonoaa)

Koregpo "Xt4t1r,4Ho rexH onoruA"



llpunoxenue 1

n Tl o B trv1 B C K 14 y H UB E P C 14 T E T
,, 

N A J4 C: W \i[fiE HEA P CKVI',
Eunrapnn 4000 rp. ilnoe4re yn 'l-lap AceH" Ne 24; Uexrpana: (032)261 261

Perrop: (032) 631 449 gaxc (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

x 14 M 14 r.{ E G K 14 (DA K)/n T ET

,[exau:

(Roq. 4-p BecennH Krueroe)

yTBbPXEAB/\M:

Pexrop:

(npo$. g-p Pynaen Mna4enoe)

oElll yr{EEEH ntnAH*

Ha AOKTOpCKa nporpaua ,,xuMuft u mexHonoeufl Ha nunudume
u duonoeuq HoaKm u eH u me eet4ecmea"

o6pasoBareJrH a u HayqHa crerreH ,,floKTop,,

Y.{e6xtaRr nnaFt

e npher na OaxynrereH cbBer c [lporoxon Ne ........ I ..........................roA.
n o4o6pen or Ara4euv\tHn+ cbBer c f'lpororon Ns ........ t .................. roA.
Bnr3a B chna or yve6uara ............... ......roA.

* Ha 6agara Ha ro3t4 OEI! yve6eH nflaH, BceKn sanilcaH AorflopiaHr no HiayqHa cnellrarHoct Xuuun
u mexHonoeus Ha nunudume u 5uonoeuqHoaKmueHume aeulecmsa, cbBMecrxo c HayvHuA cn
pbKoBoArren, r3rorBF VlagnanpyaneH nnaH aa o6yvexre (no yrerp4eH craH,qapr aa ]-ly). nnauur
e c npoAbflxrrerHocr rpt4 roAtlHt4 - sa peAoBHa $opua na o6'yvenre. flnaHoeere ce npileMar or
OaxynrernrF cbBer. Tsxnoro il3nbflHeHile ce orltr4Ta Ha BceKr rpta Mec,eLla cbrnacHo [lpaarnnuxa
sa PAC na llY.

.$'I?a

ffi



Oaxynrer

Xrurqecxu

O6nacr Ha Bt,tcue o6pasoeaxre

4. l-IpupogHu HayKu, MareMarilxa u raxsopMarnKa

l-lpo$ecnoHanHo Han paBneHHe

4.2. XuuuqecKu HayKu

fioxropcxa nporpaMa

Xuuus u mexHonoeun Ha nunudume u 6uonoeuqHoaKmueHume eet4ecmea

Oopua xa o6yrexue

Pe4osna

Axoraqnn

[1pee nocneAH[Te HeKonKo roANHr4 y Hac ce ga6ernR3Ba noBur.ueH nHTepec KbM
Bt4coKoKBanr$uqrpaHil cneqilanucrtA e o6nacrra Ha il3icnegBiaHilsra Ha xpaHt4TeflHil
npoAyKTt4 t4 B qacrHocr Ha nvnu4r. Cusga4eHu ca pegt4lla HoBr4 AbpxaBHu H qacrHt4

npoM14[ufleH]4 npeAnpHFTI4F vl na6oparopHu KorltnfleKcil, o6opy4aanra cbc
cbBpeMeHHa npoMt4ufleHa r HayqHa anaparypa (ocuoano Ba xpoMororpaScxn ra

cneKTpa.nHr MeroAt4 3a aHanu3). Kutvt pbKoBoAr4Teflhr€) ilnil KbM Br4ctuure KaApt4 Ha
nogo6Hr npoMt,1uneHil n aHarilTr4qHta qeHTpoBe Bce no-qecro ce nocraBer
t43,1cKBaHrfl 3a Hanilqile Ha o6pasoearenHa t4 HayqHa creneH ,,goKTop". 3agavara Ha

AOKTOpCKaTa nporpaMa no Xuuun u mexHo.noeufl Ha nunudume u
6uonoeuraHoaKmueHume eeqecmea e Aa opraH wnpa noAroroBKara Ha cneqHaflucn4
c Bl4coKa creneH Ha xaanrSilKaLliln a o6nacrra Ha t(uMu+l'a v rexHonorilFTa Ha

nunv4nre.
n[oxropcxara nporpaMa ce peafl]43r4pa B npoAbnxeHt4e Ha rpr roAHHil 3a

peAoBHo o6yuenre. Tc saeuplxBa cbc 3ar4taTa Ha Aucepraq[4oHeH TpyA, cbrflacHo
t43]4CKBaHilf,ra Ha 3PACPE n llpaannHl4Ka Ha nY,,namcnfr XraneHgapcKl4".

3aegno c vHAVBnAyanHoro o6yvenre I KoHcyJ'rraqtAn, Ko]4To AoKropaHT[Te
nonyqaBar or rexHmre pbKoBoAl4Teflt4, B nporpaMa'ra ca npeABr4AeHtl
cneqranr3vpats'u r QaxynrarvBHt KypcoBe, Kol,tro lt1e nogno[rrorHar rflxHoro HayqHo
u3pacTBaHe u KoMneTeH 111414.

Ilpo$ecuoHanHa xaanr$nKaqufl

fioxrop no
BeqecTBa

Xnuus TexHoIorIg Ha ny.fl$fltATg: A 6UOnOTUqHOaKTHBHXTe



Paexulqe Ha KBar[$nxaqr,rr

O6pasoaarelrHa I HayqHa creneH: ,,floxrop"

Cneqn$nqHr x3ytcKBaHtaf, 3a Aocrbn (npr,rervr)

o [4gt4crsa ce KaHrqnAarilTe Aa ca nprgo6r,nu MarrilcrbpcKa creneH B

npo$ecuoHaflHo HanpaBflenne 4.2. Xltluilqecxu Hayl<v unv B eAHo or cneAHhre
npo$ecuoHaflHil HanpaBlreHr4F: 5.10. XilMur1liil rexHofloruu; 5.12. XpauurenHu
TexHonorrn;1.3. llegarornxa na o6yqeHhero no xuvtr4r, c ycnex He no-HhcbK or
,,go6bp" (4.00);

o Morar Aa KaHArAarcrBar v nvqa,3aBbpr.uilnr qy:{AecrpaHHil Bt4cul4 yr,tilflt4t.t]a,

cneA Karo npnpo6rroro Brclue o6paaoeaHue 14M 6u4e np[3Haro no peAa Ha

Hapeg6ara 3a .qbpxaBHilTe n3nctBaHnfl 3a npil3HaBaHe Ha npu4o6uro BrlcuJe
o6paeoaaHVe n 3aBbp[ueHtA nepvo1l Ha o6yveHue B qyqecrpaHHil BtlcuJr4 yqilniluJa,
nprera c ilocraHoBfleHne Ns168 Ha MC or2000 r. (o6rr.,48,6p.69 or2000 r.; il3M.
r Aon. , 6p.25 n 79 or 2009 r. ra 6p. 59 or 2010 r.);

. fluqa, Kor4To He ca 6unrapcrr rpax,qaHil uJ'trl He ca rpax(qaH[ Ha Apyra
AbpxaBa qneH Ha Eaponerlcxnn cbto3, Ha Apyra ,qbpxaBa crpaHa no
CnopaeyrvreHrero 3a Eeponeilcro ilKoHoMr4qecKo npor3Tp?HCTBo, vnv Ha

KonQe4epaqu+ [Jeeilqaprn, Morar Aa KaHAilAarcrBar v Aa ce o6yvaear B

AoKTopaHrypa cbrnacHo r,r3rlcKBaHilFTa Ha qfl. 13 or nn3PAC[)E n Paegen lll qn.17 ra

qn.18 or [lpaarnH]4Ka 3a PAC na ny,,n. Xrnexgapcxr";
. Ycneuuo KnacrpaH KaHAr4Aar AoKTopaHT cbrnacHo npeABrAeH[Te or

llpaernxnKa 3a PAC xa ny - oLleHKa or il3nrra no cneqh€lnHocrra - Hail-rraanxo
"MHofo 4o6up" il no aHrnt4ficxil eeux - Hafr-uanKo "4o6trp";

. flnareHo o6yveHue B ,qoKTopaHTcKa nporpaMa ce opraHil3ilpa cbrflacHo
llpaeunHrKa 3a PAC na ny - vn. 28 (4).

Keanr$nxaqroHHu t43rcKBaHnf, u npaBrra 3a reann$rKaqxn

3a nprapo6ilBaHe na xaanrsvtaq,n+Ta e neo6xopt4Mo A€l ca il3nbnHeHu Bct4qK14

Aeiluocrr or yve6uun nnaH, Aa ca y4oBnerBopeHh MklHilManHHTe HalltaoHanHu
t43t4cKBaHnF 3a npn4o6uaage na o6paaoBareflHara il HiayqHa creneH ,,goKTop", KaKTo

14 AOKTOpaHrbr Aa e 3aulrlTufl ycneluHo AotffopcKa ,qrcepraqve npeg HayvHo )rrypil
cbrnacHo 3PACPE n llpaennnfiKa 3a PAC na l-lY.

l-lpo$rn Ha nporpaMara

Y,,te6Htasr nnaH Ha ,qoKTopcKara nporpaMa BKnloqBa.

Modyn A- O6pa3oeameflna deilxocm

. Hay.lFlo-MeroEt4qecKa noAroroBKa. Merogonofvfi Ha HayqHoro r43cnerqBaHe t4

npaKTl4KyM no IHcrpyMeHTaflHh MeroAr4 3a aHar]h3, pa6ora c n!4TeparypHt4 r43ToqHnqta



il peQeparuB{u 6asu AaHxil, ct4creMaril3ilpaHe Ha cn()qila nu3vpaHara nhreparypa,
o$opunne Ha HayqHil cuo6uleHra A v AoKnaAV;

t Cneqranv3vpaHa noAroroBKa. Kypcoee no TeMarhqHoro HanpaB1reH[e Ha
AoKropaHrypara - Xnurn h rexHoflorufl Ha nnnv1tTa lvlero4lr 3a aHanil3 Ha nvnvAvt,
MacrHopa3TBop14M14 6ilonorh.{HoaKTHBH14 KoMnoHeHrr,,Asroon4creHhe r craounnocr
Ha nvnup,tATe:

t oarynrarvBHvt KypcoBe - KorunprbpHa r e3ilKoEia noAroroBKa, noceu.leHile Ha
cneLlraail 3vpaHtA KypcoBe Ha rocT_neKTopr4;

. [o4roroBKa il nonaraHe Ha AoKTopaHcKt4 Mt4Ht4M,/M.

Modyn E - Hayuuouscnedoeamencxa deiluocm
IlpoeexdaHe Ha HayqHomo uscnedeaue

. cucreuaru3upaHe Ha cnellilaflil3hpaHara nilTeparypa no reMara Ha
,qrcepraquo+Hnfl TpyA 14 r43rorBeHe Ha nurepapex o6scp;

o oenaAsBaHe na neo6xoArlMr4Te MeroAr4 3a aHanil3 Ha nvnv11 r MerogilTe 3a
crar[crl4qecKa o6pa6orra h npeAcraBgHe Ha pe3'ynrarure or aHartaTr4qHrre
143MepBaHufl;

o ExcnepuMeHTarHa pa60ra no il3cneAoBarencKa.r-a reMa;
. osopurnHe Ha pe3ynrar[e or eKcnepilMer;aflHara pa6ora B HayqH[

ny6nrxaqrau;
o Yr{acrile B ceMHHapU, roHsepeHqrh, Ar4cKycr4oHHr4 Cpeulh;
. Yqacrre B Hay'{Hot43cnegoBarencKrl npoeKTil.

l4seomesue u a d ucepmalluoH H un mpy|
o HanucaaHe Ha orAenHilTe qacru or A[cepraLlvera, ooc'uxqaHe r KopilrilpaHe

Ha h3floxeHhero, AtAcKyrnpaHe Ha pe3ynrarhre or flucepraqnoHH4+ TpyA npeA
Kare4pex cbBer (t(C);

o npe,qcraBf,He Ha AhcepralluoHHr4f, rpyp npe4 KC.

Modyn B - lledaeoeuqecta deiluocm

' PuxoeoAcrBo Ha na6oparopHt4 ynpaxHeHrfl cbc,3TyAeHTu (rr,traHrauyn,1 30 .{aca
rogmutxo);

o KoncynraLlvv
AtanJ]oMHt4 pa6orra;

Ha Al,tnfloMaHTU ]4 nOAnoMaraHe npl4 paspa60raane Ha

. Cu4eicrBre npr npoBe44aHe Ha KonoKBhyM vl vt vannrn.

o Bncoxo HNBO Ha reoperilqHa noAroroBKa il npaK'r-r4r{ecKu yMeHuc a o6nacrra
Ha xnMnATa u rexHorlor[FTa Ha nvnvI'vtre r 6uonoruqHoaKTktBHrre BeqecrBa;

Ocxoex[ pe3ynraru or o6yveHuero



. Cnoco6Hocrr4 3a u3cneAoBarefl cKa AeilHocr B o6nacrr a Ha xvMVf,Ta vaHanh3a
Ha nvnv4r u 6uonorur{HoaKTilBH[ Beu_{ecrBa;

. OopurapaHe Ha yMeHilF 3a BHeApeBaHe Ha HoBr4 r4Aeu r nogxoAt4 B npoqeca Ha
pe[uaBaHe Ha HecTaHAapTH14 TeXHOJ]OrUgHn n aHannTV\tHV 3aAaVV;

o YceoReaHe MerorqilKara Ha HayqHilTe il3cnegBalnfl r nefinoro npuflaraHe 3a
KoH KperH il Hayq HonpaKTilqecKr npo6nerr,t ra ;

. 3aAun6oqeHil no3HaHrfl Blrpxy aKTyanH[Te HaLUoHa nHV v oOr4oeaponeilcxr
craHAapril r Hapeg6u s o6nacrra Ha xpaHilTenHara xvlntt+;

o PaeunPeHH no3HaHltn no aarnuhcxu e3ilK, Bna4eeHe na npoSecroHanHara
Tep M 14 H On Or nA Ha x7'Mttl9.{t4fl t4 t4 H CTpy M e H Tan e H a{a nn 3',

. Aa noArorBn t4 opraHu3upa ny6nwKyBaHero Ha uayqHil AoKflaAh n crarvtt, Aa
yqacrBa, npeAcraBg n o6cux<,qa eKcnepilMeHT€tnHr4Te Cn pe3ynraril or
il3cneABa HVflr a B Ha quo Ha nHV v MexrqyHa poAH 14 Hayq H t4 $opyna r ;

. Aa npurexaBa Kal{ecrBa sa pa6ora B eKhnHV 3allaev h npoeKTr.

l-lpo$ecroHaneH npoSran Ha 3aBbputHrrrre

llperrltuHanrare obyveHhe no AoKTopcKa nporpat/ta Xuuus u mexHonoeufl Ha
nunudume u 6uonoeurtHoaKmueHume eetqecmea I ycneluHo 3au-lt4T]4nil

AucepraqroHHhre cta TpyAoBe HMar Bb3MoxHocr 3a rrpoSecroHaflHa pean[3aqhf,
KATO:

. flpenoAaBarenil BbB BHcuJr4 yr{unilu-la r Konexu;
o l4ecneAoBarertil ulvtnu HayqHil pa6orHraqvBnHcrnryra vtna6oparopur4, KbAero

il3CneABaHVflTa Ha nVnVAV e OCHOBHa ilnil CbU_leCTBeH€t qacT;

o PuroeoAVTentA B npoMt4t!fleHr npeAnprgTnf, Ba goeiraa r npepa6orra Ha

Ma3HrHH, H3n[TBarenHr na6oparopr4r4, alanvrttqHr LleHTpoBe nnu opraHVaaqvn,
Kot4To pa3BilBar geilnocru, u3t4cKBaulil no3HaHils e o6nacrra Ha aHanvga il KoHTpofla
Ha xpaHuTefl Hil npoAyKTl,l ;

o Excneprn B cnelluann3npaHr 3BeHa (areHqrr, AupeKllyrn n KoHTponHI
vtcr ury Llnu) or cilcreMara Ha .qbpxa BHara aAM il H t4crp a qus ;

o KoncynraHTu npt,t pe[uaBaHe Ha a+anvrhqHlt ta TexHonorilqHil npo6nenau,
cBbp3aHh c xtAMVflTa h TeXHOnOfVeTa Ha fiVnVAt Te.

Bueuoxxocrr,t 3a npogbnxaBaHe na o6yveHrero

YcneulHo 3aBbptuilnvre v
"4OKTOp" MOraT Aa yqacTBaT B

qyxrqecTpaHH il Bklctur,l yr{ rn H ula.

npu4o6rnil HayqHa'r'a ra o(5pa3oBarenHa creneH
nocT-AoKTopaHTcKr flpot-prayyl a 6unrapcxu t4



Ne
HarMexoeaHue Ha

geixocrure
Aygnropxa 3aerocr

cn
06uto

QN
AO ,I c n6 o
llupea eoduna

1

Merogonorrn Ha Hayt{Horo
x3creABaxe, pa6ora r
crcTeMaTr3],lpaHe Ha

cneqnafl1l3upaHaTa
rlTeparypa no TeMaTa Ha

AXCepTauxnra

30 30 120 '150 Orqer

2

MeroguvecKa noAroroBKa
sa oQopuqHe Ha HayqHlr
cuo6ulexrA n AoKnaAn

20 20 70 90 Or.{er

3 ,floxropaxrcKu M]t H u MyM 360 360 Vlsnnr

4
ExcnepnueHTarHa pa6ora
no x3cneAoBaTeflcKaTa
TEMA

780 780 780

Tpr-
MeceL{Hyt

oTqeT[ il
roA14uJeH

OTqET

5

tDopuynrpaHe Ha qacrn or
nxreparypxrn o6sop na
A],lcepTaql.loHHl,tc TpyA

300 300
AoxnaA-

BAHE

npeR KC

6 tDarynrarnBHn KypcoBe 30 30 30 60
Ceprn-

Snxar
7 llegaroru vecxa gefr xocr 30 30 30 60 Or.ler

O6uto 3a nbpBara
roAxHa 890 80 810 910 1800

l-o4ruen
OTqCT

Bmopa eoduna

1 Cneqnann3tapaH]t KypcoBe 60 60 90 150
Ceprta-

Qrxar

2 OarynrarnBHu KypcoBe 30 30 30 60
Cepru-
Srxar

3

llpe4craeeHe Ha
pe3ynTaT[Te no TeMaTa Ha
cneqHanlt3l{paHl,l Hayq Hx

$opyuu

120 120 Orqer

4
ErcneprueHTar Ha pa6ora
no AxcepTaqrrTa

1020 1020 1020 Tptt-
MeceqHt4

OEIII YT{EEEH NTAH HA flOKTOPCKA NPOTPAMA
Xumua u mexHortoeufl xa nunuoume u fiuonoeuqHoar(mu*Hume eeruecmea



OT'{ETil L1

roA14[UeH

oTrleT

5

<DopnynrapaHe Ha qacrlt or
AxcepTaqroHHl,tn TpyA r
oSopnnre Ha pe3ynrarltre
B HayqHr ny6nnxaqur

390 390 Orqer

6 llegarorrtecra geixocr 30 30 30 60 Or,{er

O6u{o 3a Bropa,ra ro4rHa 1140 90 1050 660 1800
l-ogur.uex

OTqET

1

ErcneprueHrarHa pa6ora
no AlcepTaqheTa,
o$oprranxe Ha pe3ynrarrre
B HayqHx ny6nuxa4nn

680 680 100 780

Tpn-
MeceqHr
oTqeTh m

roAhuJeH

OTqET

2

IlpegcraenHe Ha
pe3ynTaTxTe no TeMaTa Ha
cneqranl,l31,lpaHr HayqHx
Sopyun

120 120 Or,{er

3 fle4arorruecra 4eixocr 30 30 30 60 Orqer

4
l4groresxe xa
AlCepTaqxOHHl,tq TpyA 600 600

l-lpeR-

3aqITa

5

O$opunxe xa
oKoHqaTenHrg

Ar{cepTaquoHeH TpyA x
noAroToBKa Ha

AOKyMeHTITe 3a 3aql,lTa

240 240

11pe4a-

BAHE HA

MATE-

pr4nhTe B

oTAen

PACA

O6nto 3a rperara roArHa 710 710 1090 1800
l-o4ruleH

OTqET

Oopua ua npugo6r{BaHe xa OHC ,,goxTop,, 3ar4ri,a Ha AncepraunoHHHE
TPYA

.@ill6 - ea npaKrrKyMt4 (nia6oparopHh vnoaxF
O - 06,r.1 6pofr, Cl - 3a carog-r-oflrenF{a pa6ora/nogroror*,

flpyrn o3Har{eHHs ol-l - Qoprraa Ha npilKn,o.{BaHe; KC - Ktffi
H14' CbcrTaB h

iffiffiffi---rn

--...

Tpema eoduna



Vlsnntnre ca nilcMeH v n ce npoBe4ar cbrnacHo llpaaranHrKa 3a pAC na l-ly.
lAsnutaute nporoKoflr4 14 oqeHKr ce cbxpaHgBar e orgen ,,pa3Brrhe Ha

aKaAeMilL{Hilq CbcTaB H AOKTOpaHTypt4,,.

Ycneuno 3al4rreHa ArcepraLlhfl npeA HayvHo xypr,t cbmacHo 3PACpE ra

[1 paern H u Ka sa PAC Ha [ly,,[arc uit XunenpapcKr4,,.

Aoq. g-p Mapran AHrenoea-poruoea
KoHcynraquu:
reneQoH: 0321 261 269
e-mail. maioan@uni-plovdiv. bg

J'lsrcreax uf, 3a 3aBbpuJ BaHe :

Koopgunarop Ha AoKTopcKa nporpaua Xuuus u m,exHonoeufl na nunudume u
6 uonoeu rt HoaKm u e H u me eet4ec mea



IIPEATIO}I(EHIIE
3a rpIIeM Ha Aol$opaHTrr rpe3 yrre6HaTa 202312024 roArrHra

Ile Kare4pa IIIU

0"p

O6racr Ha Br{cr[e o6pasonanr.re,

npoQecr,rouuurHo HarrpaBJreHr,re, AoKTopcKa

rporpaMa

OHC "4oxrop"

PeAonuo 3aAo.{uo

L IfedazozurtecKu HayKu

1.3 [eAarorura na o6yueHlrero rro ...

I O6qa LI Heopriurr{trHa

xuMI,I.f, C MeTO.U{Ka Ha

o6yreuuero rro xr.rMr{fl

MeroAuxa ua o6ylenuero no xuMr.rq 1

IV Ilpupodnu HayKu, MametromuKa u.

unQtopmamuxa

4.2. Xurruqecxrr Hayxlr

2 O6uta r,I HeopraHrrrrHa

XI,IMI,I' C METOAI,IKA HA

o6yreuuero rro x]rMlrfl

HeopranuuHa xuMr,rq 1

J AHarI,rrn.rH a xvruns, H

KOMIIIOTbpHa XI{Mr,rs

AHarurv.{HaxvrMufi. 2

4 Oprauuvua xuv,vrfl. Opranuuna xuv,vrfl, 5

5 Analuruqua xtrutrfl, H

KOM[rOTspHa Xr{MH{

Teoperuuua xr{Mr,rrr (Xnrrar,rvna

uuQopruaruxa)

1

6 (Dugr.rxoxuNauq Teoperuvua xrlMu.rr (Knaurona xuuzr) 1

7 @14guroxuMuq @u:zroxuura.s i
8 XuNtu.{Ha rexHoJrorl,If, Texuolorur Ha HeopraH[rqHr,ITe BetuecrBa 1

9 XHMH.{Ha rexHonoru-f, Xuv.us. r,r rexHoJrorr,rfl Ha Jrlrfir,rAr,rre u

6[orornqHoaKT]IBHrrre BelrlecrBa

1

oErrlo:: l4



Io Aoq.A-p Ber:enuu Kueror

fleran na Xuuuqecru.r @arylrer

upu ITY,,II. Xu:reugapcKr,r..

flnosAr.m

AOKJIAA
or AoII. A-p Bans Jlerosa

PrxoroAr.neJr KareApa

O6qa H HeopraHl{qHa XLIMLL c Mero.quKa na o6yreunero 11o xurtrvrs.

YsaxaeNar.r 4oq. Kuetoe,

Mons Aa BHecere nsn oC na X@ flpeAiroxeHr{ero Ha KareApeH[s cbBer ga o6ssssaHe Ha

peAoBHr4 AoKropaHrypu sa yre6nna2023l2024 r. no:

o6lacr Ha BI4cIIre o6pasonanue 4.flpnpoAH[r HayKr,r, MareMarvtKaul4r$opuarura

up o Q e cxon €IJrH o H arrpaBJreHr.r e 4 .2 . Xw:vru'ae crr.r H ayKr{

AoKTopcKa rrporpaMa,,HeoprauuqHa xr.rMr,r.,r.. - I Mf, cro ;

o6lam Ha Br,rcrre o6pasonanue 3. fleAarorilqecrrr HayKr{

npo$ecr,rouaJrHo Ha[paBJreHrre 1.3. rle.qarorr.rKa Ha o6yuenuero no ....

AoKTopcKa [porpaMa,,Mero4r.rxa ua o6yreHr,rero ro xr.rMHr.o _ 1 ugcto.

Ilpunouceuue:

Ilpenuc or nporoKol l,'tb208/08 .II.2022 r.

08.11.2022 r.

rp. flnon4un
c ynaxcenue: /A

/.qoq. Bans Jlerona/

Prxoso;Tlren KareApa

o6ua r'r HeopraHrrqHa xr.rMru c MeroAr.rKa ua o6yue.uuero rro xr,rMr.r,



flpenuc H3BJrer{eHHe

or 3aceAaHue Ha KareApa OHXMOX

or 08.1 L2022 r.

Ilporoxo.n J\& 208

Ha 08.1 1.2022 r. ce npoBeAe 3aceAaHr.re Ha KareApeH,s cbBer Ha KareApa ,,o6rqa H HeopraH,qHa

xuMru c MeroAuKa ua o6yreuuero rro xltMLrfl,,.

Ctcras Ha KareApeHH, cbBer 7: .qoq A-p Banq Jlerona, AorI. A-p flerr MapuHoBa, AOrr. a-p fropaanxa

CteQauoaa, AoII. A-p Anroanera Anreraqesa, rlr. ac. A-p fans Touuera, rur. ac. a-p K.npuna CroftHoaa,

rJr.ac. A-p flaeer .f,Hes

flo roqra | .2. or AHeBHITTI peg: flpuerr,r Ha AoKTopaHru :a yve6u ara 202312024

Ilpegloxeuuero e 3a eAHo Mrcro 3a AoKTopaHT, peAoBHa Sopua ua o6yreHue, rro AoriropcKa rrporpaMa

Heoprauuutlaxvv.vts,; o6lacr Ha BI,Icrue o6pasonauue 4. flpupoaHr,r HayKlr, MareMarr,rK{r u uHsopuarzxa,

npoSecllouanHo HanpaBJresue 4.2.XuMrrqecKu HayKH H eAHo Mflcro 3a , pr3AOBHa QOprr.ra na

o6yuenue, rlo AoKTopcKa flporpaMa MeroAuxa Ha o6yreHuero no xHMr,rfl, o6racr Ha Buctrre o6pasonaHue

3. fle4aroruqecKlr HayKH, npo0ecuoHrrJrHo HanpaBJreHHe 1.3. rleaaroruKa Ha

llpe4noxeHr.rero e nJracyBaHo H ilpnero eAHHoAytxHo.

08.11.2022 r.

fhongun

flporoxorvnx:



.Qo,{exaxa xa X<D

npra IIV "llancnhX

Tyx

AOKnAA
or AoLl. 4-p Hrprn Crrilrrqhee

Ptxoao4rren Ha KareApa "Axa.nnrhqHa xhMhn 14 KoMnlorbpHa x

YeaxaeMh r-x p,exax,

Ha aace4axhe Ha Kare4pexrnr cbBer Ha KareApa "AHanATAqHa xh

Afl"

h KoMnpTbpHa
xvMVA", npoBeAeHo aa 29.7L.2022r., 6nxa o6ct4eHh npepoxeHhn 3aSBKaTa 3a

npHeM Ha AoKropaHril, no aKpeAhrt4paHrre HayqHh cneqt4anHocrh a XO sa a 2023-
2024 r.

Kare4pexrnr cbBer nphe c eAhHoAyrxHo cbrnache (10 tnaca ,pi)") cneAH!4re
npegolxeHhn 3a peAoBHh AoKropaxna (4tpxaBHa nopbqxa) a npoQechoHarHo HanpaBneHhe
4.2Xnnn\ecKh HayKh:

- AoKropcxa nporpaMa no AxanrrrqnaxAMnA - 2 mecra;
- AoKTopcKa nporpaMa no Teoperrun a xnwnt (Xrannrvna nxSopruarrxa) - 1 Mflcro.

Monn, OC na XcD ga yrBlpAr4 npeAnoxeHrre 6pofixh 3a npr4eM Ha AoKropaHrh no

Axanhrr.{x a xltwn+ n Xrurqxa rxQopmarrxa.

flprnaram npenhc-r43BneqeHile or nporoKona xa KC na KAXKX.

0!.t2.2O22 r. Ptxoao4uren KAXKX:

Aoq.A-p Rnpun Cnn



llpen -I{:iBJICIIEHI4C

OT uue ua KC
Ha KareApa "AHar[THrrHa :uns u KX"

29.tt.2022

IPOTOKOJI ]lb 12

Ha 29.11.2022 r. ce npoBeAe 3aceAaHlre Ha Kare,

KareApa "Amar,krrkrrrHa xuMu.fl I{ KoMtIIorbpHa xvtuvrfl".

O6rlt crcras: 12

flpucrcrnar: l0
Orcrcrnar: A. Xpracro3oBa (n rorvraugzponxa), B.Krra

{ueneH pe4:

l. Yqe6ru,r Bbrrpocrd

2. KaapoBr,r Bbrpocrr

3. Pasnra

(o'rnycxa)

IIo ro.rxa 1.2 6sxa o6crAenn npeAnoxeHr{.fl orHocHo 3a.rr 3a npveM

Ha AOKTOpaHT[4, IIO aKpeAr4Tt4paHr,rTe HayqHr4 Cllerlr4€rrr

aKaAeMrq sara 2023 -2024 r.
aX@3a

Kare4penurr cbBer rrpeAnara cneAHr{Te rrpeAnoxeH 3a peAoBHr4

AoKropaHrrr (Arp>rranua noprvxa) B upoSecu<)HaJrHo Harr HLIe 4.2

Xpttr,tu.recKl,I H ayKH :

- AoKTopcKa [polpaMa tro AHarufla.rnaxvMufl. - 2 rraecra;

- AoKTopcKa npolpaMa [o Teoperauua xvMkrfl (Xurrar,r.+ra

nn$opnaarnKa) - I u.acro.

llpe4noxeHnflTa6txa o6crAenu rr rrpuerlr c l0 rnaca,,3a".

29.1r.2022 llporoxorLrftaJr: ob'q
/n.E a6arosal

CbBET HA



OO Xu nn u q e c ku Oa kynm e rr,, 
"r{ap Acex. r& 24, rp nnoe.r,,a

Karespa O P f A H n q H A X I,I M U

Ao
AOU. A-P BECEJTT{H KMETOB
AEKAH
HA XTIMPITIECKU (DAKY..'ITET

fly " IIAI,I cuil xunE HAAP c KI{,,
IIJroBArrB

AOKJIAA

or npoQ.,u-p lkunn [InaHos

pbKoBoAr4Ten KareApa Oprauu.rua xuMr,r.fl

Ornocno: 3aflBKa 3a Mecra 3a [pr{eM Ha AoKTopaHTr.r 3a yue6uara 2023-2t)24 rol.

yBAXAEMI,I AOII. KMETOB,

Ten.: 359 32 I 261 402

Oaxc: 359 32 I 261 403

chemistry@uniplovdiv.net
argon.uni-plovdiv.bo

rrPoo. A-P I4BAHOB
Purcosodumen Opzauuuua xlt\lun



TIPETII,IC.[I3BIEIIEHIIE

or nporoKoil Ns 349122.11.2022 roa.

3aceAaHr{e sa KC

na xaregpa" Oprau uun a xvrMktr"

fIY,,fI. Xunen4apcra"

[pororcorr ]lb 349

Ha 22.11.2022 roA. ce ilpoBeAe 3aceAanrre Ha KareApeHr,r, cbBer Ha KareApa

"Oprannuuaxkrv.krfl".

O6rq crcran Ha KareApeH cbBer - 9. flpncrcrBar 9: npoS. g-pLlxnxu I,lnanon, AorI. A-p

Pyiraxna Eararcra, AorI. A-p Crena Crarrosa-A6erxe, Aou. A-p llrtalren Aureron, AorI. A-p

Croeura Aranacosa, rJr. ac. 4-p Crauuunp MauoJroB, rJL ac. r-p,,(urrrurrp Eoxu.ron, rJr. itc.

a-p fropgau Crpervrcrl,I H rJI. ac. A-p Muna To4opoaa. OrcbcrBrrrlll H.flMa.

Heo6xoAr.rrvr 6pofi sa rroJroxr,rreJreH u:6op 6.

,{nenen pe4:

1.

2.

J.

Y.re6Hra;

Teryuu;

Pa:Hu.

IIo r.1 or AHeBHprs peA, plKoBoAlrreJr-rrr Ha KareApa "Oplauuuuaxr4v,rrs" nporD. a-p

Wstusg I,Inanon, cbrJracuo .il. 6. (1) or IIPAC na fIY BHece rpeA qJreHoBere ua KC

rpe.{noxenr4e 3a o6ssseaue na 5 (uer) Mecra 3a peAoBHr.r AoKTopaHTr :a yre6uara 2023-

2024 r. no o6racr Ha Br.rcme o6pa:oaanr.re 4. fIpupoAHr.r HayKr{, MareMarr{ra u NnQopMarr.rra,

upolpecuonanHo HanpaBJreHHe 4.2 XwuwrecKr{ HayKrr, AoKTopaHTcKa rrporpaua ,,Oprannvua

xktM.rtfl".

Cnel o6crxAane, KareApeHE{T cbBer eAHHoAyruHo lrplre flpeAnoxeur{ero 3a

o6ssssane na 5 (ner) Mecra 3a peAoBHlr Aorropauru sa yreGuara2023-2024 r. no o6nacr na

Brrcilre o6pasonauue 4. flpupo4nu Hayrr.r, MareMarrrxa u uHSopMarr{Ka, npo(fecuoua-uuo

HarrpaBneHue 4.2 Xnuaqecrulrraynt4, AorcropauTcra [porpaMa,,Oprann.rHa xr.rMr.rr".

fracyra-nu: 9; 3a: 9; IIpor:Nn: 0; Br:lrpxa-un ce: 0;



Pemenne: KC upegnara na @C:

,{a upuevre rpeAnoxeHr{ero 3a o6sssnaHe na 5 (ner) Mecra 3a peAoBHH AoKTopaHTn

:a yre6nara2023-2024 r. n xategpa,,OpranuqHa xuMu.f,".

22.11.2022 rott.

rp. fhorgun

ta-
flporororu r- W

(rn. ac. a-p fiopaau Crpeucrr.r)



!o f-u lexana
Ha XraN.rr.r.recxu QarynreT
upu IIY "fI. Xz,reH4apcKr4"

AoKnAA

or AorI. .[-p HuHa fluurveaa
pbKoBoALtreJr KareApa @uguxox uMtifl

VsaxaeN,rr,r r-n fleraH,

Ha saceAaglle Ha KareApeHr.rfl cbBer Ha Kar. @ltsrxoxrMr.r, or 18.10..2022 r.
6eue o6crAeso npeAnoxeHlae 3a rpueM Ha AoKropaHTV 3a 2O8DA24 aKaAeMr4trHa
roAr4Ha. 3aqseHras [pr4eM rto HayqHI,I c[euuanHocrr{ e KaKTo cneABa:

- AoKTopaHTcKa rrporpaMa rto ,,@r,r3lmoxuuzr: - 1 ;

- AoKTopaHTcKa rlpofpaMa rro ,,Teoperuvna xI{MI{r", MoAyn ,,KrauroBa
xl4Mtrro' - 1.

llpurarau [penuc- ra3BJreqeHpre or nporoKoJra Ha 3aceAaHr{e'ro.

18.10. 2022p r.
flronArs

P-,r. KareAlpa:

/aoq. a-i



Hacmoaulunm npomoKol e u3zom*eH e dea exserunwtpo u deo npenuca no m.l u 2 om lueeuun
ped.

IIPOTOKOINsT

oT KaTeApeH cbBeT

Ha KareApa @usuxoxprMprfl npra XO na IIY ,,,fIaucuir Xuleu4apcrcu"

,,{uec 18.10.2022 r. ce cbcro.x 3aceAaHr,re Ha KC Ha KareApa @usuxoxr.rMr4r. B nero
B3exa ) IacrLIe 7 gyruu or ceAeMqJreHHI4, aKaAeMr,rrreH cbcraB Ha KareApara c
rpaBo Ha rnac: [po$. AxH Bacr{n ,,{enuen, AorI. A-p HraHa [lruuera, AorI. A-p
Mapux Cto-suosa, AoU. il-p [ur'turlup IIerpoB, Hr.ac. A-p BanuHa KoFreBa, ac. A-p
Xpucruaua Kprcrena, ac.Maput lluuurzrosa. 3aceAaHr4ero 6erue rpoBeAeHo rplr
c[e Hvrfl. AHeBeH peA:

,{HeneH pe4

l. Yqe6nu

l.l. fnacyBaHe Ha ou1e 150 .r. Ha xoH. ac. iloaual4nauona, Ko.rrro krMa 3a l-B:z
ceMecrtp uo 16 qaca ceAMraqHo.

l.2.3asexa 3a AoKTopaHTypr4 3a cneABarrlara aKaAeMurrHa roAuHa.

2. Passu.

1. Yqe6nu
1.1. Aoq. flrErravena BHac, rpeAnoxelakre Aa ce rnacyBar orrle 150 .raca Ha

iloaaal,lnanona, rufi xaro r.rMa xopapr{yM or 16'aacaceAMurrHo.

KC rnacyBa Karo npe,unoxeHuero e upzero crc ce,ueu uaca..3a".

-->

1.2. 3asseuu ca ABe Mecra 3a AoKropaHTr4 - rpo$. llen.ren olssssa eAHo

Mscro B l{fl ,,TeoperurrHa xrdMr,rfl", AorI. ,{uruue,na olsrisrra eAHo

Mrcro B lU,,@u3rdKoxkrMprfl". KC rnacyBa Karo [peAJroxeHuero 9

Ilporoxon\rr4K:,r-p Xp. Kl

upprero ctc ceAeru maca ""ga".

flo r.2 HrMa r,r3Ka3BaHr.r, I,t npeAJroxeHufl. 3aceAanuero e 3aKpr{To

r,r3qepnBaHe Ha AHeBHuf, peA.



.{o lexana
na Xunauqecxu Saxyrrer
npu lllr,,fL Xvleu4apcKu"

Tyx

AOKnAA
or AorI. A-p Mapur fropaaro"a Anrerosa-Porraona,

Pr,rono4zren KareApa,,XrrMuuHa rexHororl,tfl.'

locnognu fiexau.

Brn nprsxa c o6.flsaBaHero Ha KoHKypcu 3a rrpileM Ha AoKTopaHTr.r 3a 2023 r.,

Kare4peuurr cbBer npernara KbM KareApara la 6'slat o6qseHu:

' PeAorHa AoKTopaHTypa no AoKTopcKa nporpaMa: Texuonozun Ha HeopzaHultHume

seu4ecmsq; O6nacr nd Bl4crxe o6pasonauue: 4. Ilpupo4ur.r :aaynu, MareMarilKa [r

nnsoprvrarura; flpo$ecr4oHrrJ'rHo HanpaBneHrte:4.2. Xuuuqecru HayKr.r - 1 6p.;

' Pe4onna AoKropaHTypa no AoKTopcKa rrporpirMa: Xutttn u mexHoJtozur Ha nunudume u

6uo,'tozu,tuoaKmu6Hume 6et4ecm6a; O6rrac;r Ha Br,rcme o6pasonauue: 4. Ilprpoguu HayKr{,

MareMarLIKa u unSopuarvKa; IlpoQecuoHirJrHo HarrpaBneHue:4.2. Xrnauqecxrr.Haytu- I 6p.

flpurarau npenIac or nporoKona Ha KareApeHu.f, cbBer.

28.11.2022 r. PrxoeoArarel xar. Xf':
(aou.a-p M. a-Pouona)



_-S.)lg-

ffi Koregpo "Xul rr,{Ho rexH onoruA"

nPOTOKOfl Ns 154

oT KaTegpeHo cbBeulaHre

llpennc

finec 28.11.2022 rog. ce cbcron cbBeu-laHue Ha Kar. XnMh'{Ha HOflOrhf .

llpucrcreaxa: npo$. 4-p f.Axtoaa, Aot{. 4-p M. Att , AOq.A-p

l-. fiarponoB, rn. ac. A-p X. Flerxoaa, rn. ac. A-p O. Texeaa, rfl. ac.

ac. A.lAnnee.

-p [4. KocroBa ]4

CueeulaHhero npeMilHa npta cne4Hufl AHeBeH peg:

m.1. Yqe6Hu ebnpocu

Bua epusra c o6naaBaHero Ha KoHKypcu 3a npueM Ha

Kare4para npeAflara Aa 6u,qar o6saeHu:

sa 2023 r.,

. Pegoexa AoKTopaHTypa no ,qoKTopcKa nporpaMa:

HeopeaHuqHume eetuecmea; O6nacr Ha Bhcue o6pasoaanue: 4.

MareMarrKa v uH$oprvraruxa; l-IpoSecraoHanHo HanpaBfleHne: 4.2. Xurrarqecxu

HayKH - 1 6p.;

. Pegoena AoKTopaHrypa no AotfiopcKa nporpaMa'. Xuuus u mexHonoeufl Ha

nunudume u 6uonoeuqHoaKmueHume eetuecmea; O6nacr Ha Bt4c[Je o6paaoaanue:

4. llprapogHh HayKu, MareMarhxa r,r raH$opMaruKa; flpo$ecmoHanHo HanpaBneHile:

4.2. Xuunr{ecKu HayKr - 1 6p.

flpororonnpa.n: U *'"- /
(xurvr. X. Curueouoea)

exHofloeufl Ha

pl4poAH14 HayKU,



!o f-u .{erana
Ha XurarE.recKr,r Qarynrer
s ITY "flaucuit XuneH4apcKn"

Tyr<

T,OKJIAA
or upoQ. a-p lunra AHrone6

3aM. AeKan no yre6Hara 4efiHocr n

rrpeAceAareJr Ha KourEcrl.sra [o yve6rra 4efilrocr

orHocHo: cbcraB Ha KoMucufl, 3a [poBexAaHe Ha AbpxarBeH u AbpxaBeH (nparrraxo

- upt4Jroxeu) usunr 3a [oJryqaBaHe Ha AolbJrHr,rreJrHa rcnanudura\nfl. "Yqurel no
xHMLIr r{ Ola3BaHe Ha oKoJr[uta cpe4a" (Hecnequanvrcryt,3aAortHo o6y.renrae)

focuo4zn,{eran,

Mom Oarylretullrr cbBer Aa yrBbpAlr KoMr.rcuq 3a [ponexAaHe Ha ,qlpxaBeH
rrucMeH v AbpxaBen (upaxrr.rKo - npuJroxeH) rasunr 3a [oJrytraBaHe Ha AonbJrHlrreJrHa

rnanu$uraqllr "Y.rI,ITeJI no xLIM[rr u o[a3Baue Ha oKoJrHara cpeAa" (Hecuer$aJrytcrvt,

3aAotIHa $opnaa na o6yueur,Ie) ot saBbprrrrrJrr{ Br,rcue o6pasoeaHze OKC 'o6aKaraBbp"

ulu OKC "Mar[cr]bp", c KBarl,IQr,rraqur ,,]ur,rrgJr" (CrmacHo Peureuue na MC ]1b188

or 05.03.2021 r.lr aKTyrrJrr,r3r,rpaHara HaqraoHarna rporpaua ,,Morr,rBupaa:a y.uvreilvt",

n),6r. 10.03.2021 r.), n cbcraB:

Ilpe4cegarel:

r{renose:

IIpoQ. A-p ftaura Aranacosa AHrosa

1. Aou. A-p Auroauera AnacracoBa Alrrera.reua

2. [ou. a-p fropaanxa llerpoua CreQanona

3. Enena Togopona Boxuuosa-(lreQanoBa- yqr.rrer no

xvtlawl (I IIKC)

flrpxarnurr rlrrcMeH H AbpxaBnrarr (upaKrr.rKo -- flpr,rJroxeu) rsuzr qe

rrpoBeAar sa 17 AeKeMBpr 2022 r. or 9 w 14,$ca.

3au. 4erau no yue6nara refiH ,r.r, .......ff.!.....22.10.2021r.

/ npoS. A-p f.Anrosa/
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Karespa AHAIll,lTl4qHA Xt4Mnf, n KOMflPTbPHA XVlMUfl

Ao
AOrl. A-P BECEnhH KMETOB
AEKAH
HA X14M[4t{EGK14 OAKyIITET nPI,l ny ,,nAl,lCUU XVII.EHEAPCKI4"

EOKnAA
or,qoll. 4-p Krpnn CuM[rqhes

pbKoBo.quren Karegpa,,Anan ur[q Ha xu M r4R 14 KoM n torbp Ha xh M r4fl "

Orxocno: npednoxeHue 3a cbcmae ua Hayuuo )Kypu no npoqedypa 3a 3aeMaHe Ha

axadeuuqua dnaxuocm,,enaeeH acucmeHm"

YBAXAEMI,I AOt l. KMETOB,
Bue apusra c q.n. 20 (1) u (2) or 3PACPE, en. 49 (1), (2) u (3) or [[3PACPE u ,tn. 60 (1)

n (2) ot ilPAC ua flY, h peueHre Ha KC Ha Karegpa ,,AHaflun4qHa xhMr4f, 14 KoMnlorbpHa

xt MVA" (nporoxon Ns12129.11.2022 r.) rrltonn Aa BHecere 3a pa3rnexAaHe eua OaxynrereH
cbBer Ha XilMil.{ecxn $axynrer npeAnoxeHile aa rae6op Ha HayqHo )rrypil 3a npoBexqaHe
Ha KOHKypCeH il3nr4T nO npoLleAypa 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMnqHaTa AnbxHocT ,,rflaBeH

acilcreHT" no o6nacr Ha Brc[JJe o6pasoeanue 4. IlprpogHu HayKLr, MareMarrKa v

ran$opnaarnxa; npo$ecroHarHo HanpaBneHhe 4.2 XilMta,{ecxr HayKu (AnanurrvHa
xr4Mr4e - l4ncrpyureHraflHil Mero4r4 3a aHarr3), o6Hapo4BaH B AB, 6p. 92118.11.2022 r.

BuHuHu qfleHoBe aa flnoagilBcKhf, YHnaepcurer:
npo$. d-p Kupun Enax<ee l-aeagoe, Megraqrancxn YHreepcurer - flnoe4ne, O6nacr Ha

BO: 4 [lprpopxn HayK]r, MareMarilxa r nnQopMaruKa; llpoSecnoHanHo HanpaBnenue:4.2
XuruNqecrv HayKn;

dotq. d-p An6erua Kupunoea fleueea-tlaxtpoea, Vllctutyr no O6ula u HeopraHuqHa
Xuunn ruu Sunrapcxa AxageMilf, Ha Hayrure (14OHX-5AH), O6nacr Ha BO: 4. !-lprpogHn
HayKh, MareMarrxa u rHSopMal4Ka; l-lpoQec[oHanHo HanpaBnenue'. 4.2. XuMil,{ecxil
HayKh.

Burpeunu qneHoBe sa llnoagvBcKt A Yxneepcurer:
dotl. d-p Kupun Kocmoe Cumumuuee, [lnoeguacrr YHueepcnrer "llaucuit
XnneHgapcru", O6nacr Ha BO: 4. flpupo4Hu HayKn, MareMarnKa u rxSopnaaruKa;
fl po$ecuoHan Ho H a n pa Bne aue: 4.2. Xr nlt rqecx n Hay Ku;



dotl. d-p Becenun itopdanoe Kuemoe, [lnoaguacru Ynnaepcurer "fialcviA
XuneHgapcxr,r", O6nacr Ha BO: 4. Ilprapognr HayKt4, MareMarrKa r nnSopuaruKa;
['l poQecraoHan Ho Ha n paBfl e nue: 4.2. Xu M u.{ecxn Hay KV

dotl. d-p Buonema Munenxoea Cmepanoea, flnoa4racxr YHuaepcNrer "llancvh
Xrnengapcxn" (neHcuoxep), O6nacr Ha BO: 4. IlpnpogHu HayKt4, MareMar[Ka tA

ra HSop rvrarra ra ; l-l po$ecuoHan Ho H a n pa Bne H re : 4.2. Xut tut,tecKu HayK}1.

Peaepaxu qfleHoBe:

npo$.d.n. KpacuMup l,leanoe l,teauoe, ArpapeH YHueepcurer - flnoagraa (neHcroHep),

O6nacr Ha BO: 4. flprapogHr HayKLr, MareMarura u ran$opMaruKa; I'lpo$ecroHanHo
HanpaBnenue: 4.2. Xt4[au,{ecxn HayKA - BbHueH;

doq. d-p Baus fluuumpoea llexoea, l1noegilBcKr4 YHueepcrrer "flaroafi Xranex,qapcKt4"

O6nacr Ha BO: 4. [1pnpo4Hu HayKr, MareMaruKa u unQopMarrKa;

[1 po$ecuoHan Ho Han pa Bne nue: 4.2. Xu tu uqecrv Hay Ru - Bbrpe rueH.

.fl punoxeHue: npenhc-143Brer{eHue or nporoKon Ne1 2129.1 1 .2022 r.

C yeaxexre,

:IW
AOq. A-P K14P14n CUMT4TqHEB
paxoeodumen Kamedpa,,AuanumuqHa xuMufl u RoMnpmbpHa xuMLte"

rp. llnoagua
01.12.2022 r.



Ilpenuc-u3BJreqeHlre
or 3aceAaHrEe ua KC

Ha KareApa"AnaJwrrurqHa xI,IMLL u KX"
or 29.11.2022

IIPOTOKOJI ]\b 12

Ha29.11.2022 r. ce rpoBeAe 3aceAaHr4e Ha KareApeHrrfl cbBer Ha KareApa
"AHaruruqHa xr,rMr.rfl r.r KoMnrorb pua xnMr4fl" .

O6u crcras;12
flpumcrrar: 10

Orcrcrsar: A. Xpucro3oBa (n xorr,rauguponxa), B.KMeros (otnycra)

,(nenen peq:
l. V.re6H[ Bblpocrr
2. Kagponn Bbrpocu
3. PasHLI

flo roqra 2.1 6ewe pa3ureAaHo [peAJroxeHr.re 3a ras6op Ha HayqHo xypa BbB

Bpb3Ka c qr.20 (l) u (2) or 3PACPB, vr. 49 (l), (2) u (3) or IIII3PACPE u qn. 60
(l) u (2) or IIPAC na IIY 3a npoBexAaHe Ha KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMvHHara

AnbxHocr ,,rJraBeH acr,rcreHT" no o6racr Ha Bracrue o6pasonanue 4. IlprEpognu
HayKpr, MareMar[Ka v rau$oprrarura; upoQecuoHtulHo HarrpaBJreHr{e 4.2
Xulrnqecril HayKLr (AHanzrurrHa xraMr{t - I4ncrpyMeHTaJrHr,r MeroAr4 za auanuz),
o6uapo4rau B AB, 6p. 92118.11.2022. flpegrarar ce crreAHr.rre rrrrenoBe 3a

cQopuupaHe Ha Ha)rqHo xypu:

BruurHra rrneHoBe sa IlroeAzBcKrr.s Yuuaepcurer:
npofu. d-p Ruputt Enoucee faeatoe, MeAuquscxr Vnusepcrrrer - IhorAun,
O6nacr na BO: 4 flpupo4uuHayKu, MareMarr.rKa u r.rn$opMarr{Ka; Ilpo$ecuoHnJrHo
HanpaBneH ue : 4.2 XrENau.recK il HayKkr;

fiotl. d-p Andena Rupuaooa ,[eaeoa-VaK'bpo6o, Llrucruryr no O6qa u
HeoprauuqHa Xuuufl KbM Errrapcra AxaAeMus ua Hayrlrre (I4OHX-BAH),
O6racr Ha BO: 4. flpHpognu HayKr{, MareMarrrKa u nn$oplrarura;
llp o S ecu oH aJrH o H aup aB JreH ue : 4 .2 . Xz NrH.r ecx il HayKkt.

Brr:pemuu qireHoBe sa flrosAuB cKH, Yuunepcurer:
Iot1. d-p Ruputt Rocmoe Cu*tumuuee, fhonAuncru Ynznepcr.rrer "flaucuir
XlrnengapcKu", O6nacr sa BO: 4. flpupo.quuHayKu, MareMarr.rKa n nnSopMarr{Ka;
llpo$ ecu oHaJrH o H a[paBneH ue : 4 .2 . XuMu.r ecx v Haynui



Iot1. d-p Becenun fropdaruor Rnemoe, flroeAuscrpr YHusepcrrrer "flaucvri,t
XulengapcKkr", O6nacr na BO: 4. Ilpnpo4Hr,r HayKr.r, MareMarr,rKa u unQopMarr,rKa;

IIpoQ ecu oH ilJrH o H arrpaBJreH te : 4 .2 . Xzlruq ecr u Haynu;

I o 4. d - p B uo n e m a M un e n x o e a C me fr a n o o a, lllosAl{B cKr.I Ynnn ep cu r et "flaucuit
Xwen4apcru" (neucuouep), O6nacr na BO: 4. lIpupo4HLI HayKLI, MareMaruxa I4

rrHQoprr,rarura; IIpoQecLIoHaJIHo HanpaBJIeHue:4.2. XzupIqecrll HayKI4.

Pesepnuu rureHoBe:

IIpoQ. d.n. Kpacu-uup lleonoe ll6anoe, ArpapeH VHunepcurer - llrosAlae
(ueucuoHep), O6nacr sa BO: 4. IIpHpogHLI HayKLI, MareMarl{Ka r.I uuQopMarLIKa;

Ilpo$ecuoHaJrHo Ha[paBJreH ue 4.2. XuMIa.IecxI{ HayKI.I - BbHIueH ;

[o4. d-p Bann ,(ruwumpoaa Jfexoea, llronAuscru Yuunepcurer "flaucuir
Xruen4apcxrE" , O6racr na BO: 4. flplrpo4Hl4 HayKr4, MareMarI,IKa 14

unSoplaarzra;flpoQeclroHilrrHo HalpaBJreHue:4.2. XzMIauecrvlaayKlz - BbrpelxeH.

flpe4roNenvrflTa 6sxa oictreHr v flpuerl,I c 10 rraca ,pao'.

29.rt.2022 flporororupan: }l,,ta
lll.Bataflasosal



!o flexaua ua XO

npr l1ir' "l1avcvti1 XrnengapcxN"

Tyx

AOl(nAA
or Aoq. 4-p Kuprn Chrltur.{nes

Prrxoaognrefl Ha Karerqpa "AHanurur{Ha xuM14s 14 KoMn}orbpHa xt4Mt4n"

Yaaxaeilru r-n ,[exaH,

Ha 3ace4aHue Ha Kare4penun cbBer Ha KarTeApa "AHaflilTl,1.{Ha xvwnn n
KoMnlorbpHaxnMut", npoBeAeHo Ha 29.11.2022 r.,6erue o6cugeHo npoBex(qaHero Ha
yve6nun npollec npea 2-pn ceMecrbp Ha aKa4eMilqHara 2022-2023. B rasr apusxa KC
ua KAXfi e,quHo4ytuno o4o6pn (10 rflaca ,,3A') Aa ce aHraxhpa Aoq.A-p Bronera
MuneHxoea CreQanoaa (nencronep) Karo xoHopyB€tH npenogaBarefl 3a 100 .{aca
(npupaenexra KbM ynpaxHeHran) 3a npoBex4aHe Her neKu[t4Te no Ahcr-lunnhHara
,,[1og6op, cbxpaHeHhe h noAroroBKa na npo6r 3a aHatnu3", 3a cneqrarHocr Xta[ltta.{ex

aHaril3 14 KoHTpofl Ha Kaqecreoro (l Kypc).

Monn OC Ha XO Aa yrBbp,qh perueHhero Ha KC rra KAXKX.

['l puna ranlt n pen ilc-l43Bfl eqeH ue or KareAp eHne c'bBer.

01 .12.2022 r. Puxoeognrerr KAXKX:

/goq.A-p Knp CuMnrqilee/



flpe nu c - n3 B Jr err eH ra e

or 3aceAaHr,re ua KC
Ha KareApa"l\salurl,IqHa xvMkrf, a KX"

or 29.11.2022

TIPOTOKOJI }Ib 12

Ha 29.11.2022 r. ce rpoBeAe 3aceAalue Ha KaueApeHr.rf, cbBer Ha

KareApa "AHarurr,rrrHa xu MI,I.f, t4 KoM[rorbpHa xvw,nfl" .

O6u crcras: 12

Ilpucrcrnar: l0
Orcrcrsar: A. Xpncro3oBa (n xouan,quponxa), B.f.Meros (oruycxa)

[uenen peg:

Y.re6Hra Bblpocr4

Ka4ponra Bbrpocr4

Pa:uu

1.

2.

J.

llo roqxa 2.2 6erue o6cr4eno rpoBexAaHero Ha l{,e6ruEs rrpoqec rpe3
2-pu cerraecrbp Ha aKaAeMl4qsara2022-2023. flpe4rroxeHo 6e Aa ce aHraxrlpa
Aoq.A-p Bzolera Mzrenxosa Cre$aHoaa (uenc:raoHep) Karo xoHopyBaH

nperoAaBareJr 3a 100.raca (upupanneHa KbM ynpaxHeH.w,) za [poBexAaHe
Ha neKrIr{HTe rro Ar,rcqunnuHara ,,floA6op, cbxpirHeHLte kr rroAroroBKa Ha

upo6u 3a arralt43", 3a cnerln€IrlHocr Xr,rnau.reH aHiIJrH3 u KoHTpoJr Ha

KarrecrBoro (I rypc).

llpe4noxeHr,rero 6eure o6crAeno u [plrero c [0 rnaca,,,3a".

29.tt.2022 Ilporororupail: duL/
[Il.Bata6anosa/



[o [ou. A-p Becenun KMeros

,(eran na Xuuuqecxu @arylrer

npr.r IlY,,fI. XnleHAapcKH"

fbrorArs

AOKJIAA
or AorI. A-p BaHs Jlexoea

Prroaoguren KareApa

O6qa H HeopraHxqHa xuMur c MeroALrKa ua o61/ueHuero no xr{Mu.s

Ysaxael.rr,r 4oq. Kueron,

Brg ocnosa Ha peureHl,Ie Ha 3aceAaHue Ha KareApeHnf, cbBer, oacrosr ce Ha 08.11.2022 r.,

[peAnaraM Aa BHecere 3a yrBbpxAaBaHe or OC, npe4noxerruero Ha KareApara 3a xoHopyBaH

lpe[oAaBareJr rlo O6qa e HeopraHI,ItIHa xlrrMt4, II .{acr 3a Br]opu ceMecrbp, 3aAorrHo H peAoBHo

o6yteHue, na yre6uara 2022123 r. 160 qaca ynpaxHeHu.s r:r. ac. A-p BuArca Bacrulesa ,,{unapora.

Ilpuaocreuue:

flpennc or rrporoxon }lb 208/08.1 1.2022 r.

08.11.2022 r.

rp. flnon4un

C youoNeHne:

/aoq. Bans Jlercosa/

PrxosoAnrer KareApa

O6rqa H HeopraHuqHa xuMlur c MeroAHKa ua o6yuenuero rro XHMH,



flpenuc H3BJIeqeHHe

oT 3aceAaHHe Ha KaTeApa

oHxMox
or 08.1 1.2022 r.

Ilpororo.n J\b 208

Ha 08.11.2022 r. ce [poBeAe 3ace1aHile Ha KareApeurls ctBer, Ha KareApa,,O6lqa n

HeopraH[qHa x]rMI,Ifl c MeroAI'IKa na o6yueH]Iero rro xrIMIaq"'

Crcrae Ha KareAperuq ctset 7.

flpucrcmar 7: AoU A-p Banx Jlexona, ASII. A-p flers MapuHona, AoII' A-p I4opAaHKa

cre([anona, AorI. 4-p AHroanera AnrelaqeBa, ur. ac. a-p I'ans Tou'rena, lJI. ac. A-p Knpula

Crofiuosa H uI. ac. 4-p flalen -f,Heu.

fIo'ro.{xa 1.3. or AHeBHHfl peA:

flpegloxeuge 3a xoHopyBag acl{cTe}Ir no O6qa I'I HeopraHlctllla xHMHfl.

flo r. 1.3. or AHeBHHS peA, AorI. BaHs JIeKora o6ocnosa npeAJroxllHl'Iero cH 3a xoHopyBaH

acHcrerrr I{ flpeArox]I:

3a BTopH ceMecrbp na y.re6uara 202212023 r, rn. ac. A-P Bu.qrca Bacuresa ,{unapora ra

xoHopyBaH acl{cucreHT no OHX Ihact 180 qaca ynp:l:IcrteHllfl"

flpe4loxeuuero 6e roAJroxeHo Ha rnacyBaHe I,I flplrero eAI,IHoAyIuHo.

08.11.2022 r.
flrosAI,Is

llpo'roxo;ru 
^*, ffiz-7

/Jvlmesa Cl*6osal
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Karespa O P f A H 1I rI H A X lI M I4 fl

Ao
AOrI. A-P BECE JIWH KMETOB
AEKAH
HA XIIMI4IIECKI{ @AKYJITET
fly " rrAll cl1lil xrlnE HAA P c Ktrr"
TIJIOBAIIB

AOKJIAA

or npoQ..u-p [IlunH llnauon

pbKoBoAureJI KareApa Oprauuuua xI,IMIafl

Oruocuo: npeAnoxeHue 3a xoHopyBaH npenoAaBaren.

yBAXAEMII AOrI. KMETOB,

Bm sprcrca c peueHr.re na KC Ha Kar. Opranuuna xHMHr, Mon, Aa BHecere ats $arcynrerHHfl

cbBer sa Xnuuqecrcu $axynter [peAnoxeHue 3a us6op na fiopganrca ,{r.rrr,tnrposa CanyHANLeBa 3a

xoHopyBaH nperroAaBareJr KbM KareApara 3a nbpBr,r ceMecrbp ua yue6nara 2022-2023 ro.q, c yue6ua

HaroBapeHocr 75 ynpaxHeHr,rr no OprauuuHa xr.rMn, cbc cryAeHTlt or cner-{HanHocr Oiyueuue no

npupodnu HayKu e npoeu,l4HcBuatHun eman Ha yqruut4Homo odpasooanue (45 q. Tperu ceMecrbp

peAoBHo o6yveuue ra 30 q. qerBbprr{ ceMecrbp 3aAoLrHo o6yuenue) .

rlpu;roxeuue:
Ilpenu{\ra:orrelreHHe or nporoKo n Ns349122.1I .2022 rop,.

H I,IBAHOB
P urco e o d ume t xambdp a Op z au uu u a xuvt ufl



TIPEIIHC.}I3BJIEqEHITE

or nporoKon J\b 349/22.11.2022 roa.

3aceAaHlre ua KC

n a raregpa"Opraunuu a x*rv.rlfl"

IIY,,n. Xrren4apcrr.r"

IlporonoJl }lb 349

Ha 22.11.2022 roA. ce rpoBeAe 3aceAaHrre Ha KareApeHrrf, cbBer Ha KareApa

"Opranr,rvHaxtrv.lafl".

O6u crcran Ha KareApeH cbBer - 9. flpucrcrBar 9: npoS. g-pIlnnxa I4naaor, Aou.r-p

Pyluna EararcKa, AorI. A-p Cre.ua Crarxosa-A6erxe, Aou. ,u-p flnauen Anreron, AoII. A-p

Crosura Aranacoea, rJr. ac. ,u-p Cmnrnrraup ManoJroB, r.tr. ac. A-p .{nrrnamp Eoxuror, rJI. ac.

a-p fropaa" Crpervrcxu rI rJI. ac. g-p Muua To4opona. Orcrcrsarqu Hf,Ma.

Heo6xoAuur 6pofi sa roJloxlrreJlen ur6op 6.

.{neren peg:

l. Y.Ie6nr;

2. Teryluu;

3. Pa:nn.

flo r.1 or ,qgeBHr{r peA, pbKoBo,ur{TeJrrr Ha KareApa "Opranuuna xkrvtkrfr" uporb. a-p

l4trusla I,IsaHon Bgece ea o6crxAaHe npeA KC upe4noxeHr,re sa us6op ua I4opAanrca

,{urvrrarpona CanynlxneBa 3a xoHopyBan rrpeloAaBareJr KbM KareApara 3a rrbpBI,I ceMecrbp

na yre6nara 2022-2023 roa. c yre6ua HaroBapeHocr 75 q. ynpaxffieuns ro OpraHNuna

xtrMlrr clrc cryreuTlr or crreqaaJrHow Oiyueuue no npupoduu HayKu s npozuMHa3uiltHun

emon Ha yquJtut4Homo odpasoeauue (45 tr. Tperr4 ceMecrbp peAoBHo o6yreurae rn 30 .{.

r{erBtpru ceMecrbp 3aAoqno o6yrenne).

Cne,u o6crx.qaHe, Kare.{peHr{flT c6Ber eAr.rHoAyr[Ho npue rrpeAnoxenr{ero 3a na6op

ua froplanxa ,{urvrurpona Canya.uxr{eBa 3a xoHopyBaH [perroAaBaren KbM KareApura 3a

rbpBlr ceMecrbp na yre6Hara2022-2023 rol.

fnacynamr:9;3a:9; flporur: 0; Bragrpxaru ce: 0;



Pemenue: KC npeg;rara na (DC:

,{a upueue [peAnoxeHaero sa us6op Ha I,Iop.uanra .{rarrlnrpona CanynAxr{eBa 3a

xoHopyBaH rrperoAaBareJr KbM KareApara 3a rbpBr,r ceMecrbp Ha yue6nara2022-2023 roA. c

yre6ua HaroBapeHocr 75 y[paxHeurar no Opran]rqHa xr.rMu, cbc cryAeHTr.r or crrerluiurHocr

Ofyueruue no npupodHu HayKu 6 npozuuHa3uctJtHufl emon Hs yttu,,tut4Homo o6pasoeauue (45 u.

Tperr.r ceMecrbp peAoBHo o6yrenue u 30.r. qerBbpru ceMecrtp 3aAoqHo o6yuenue).

22.11.2022 rot.

rp. flrlongun

llporororurar:

(rr. ac. 4-p I,IopgaH



IPEAnOXEHn T

oT KareApI4Te, B cllplcbKa Ha nbryBaIrII{Te rlpe,32023 roAr4Ha, Kor,rro rdMar rrpaBo Ha rpaHcnoprH}r

piBxoAI{ 3a [bryBaHe or ceJrr,rqero no Mecroxr.rBeeHe Ao fI:/ ,,fI. XnleH4apcKLr", ga6slar
BKrror{eHn cJIeAH[Te npe [oAaBaTeJrr4 I,I c;nyxr,rTe JrI,I :

l) fr. ac. A-p BaHuHa Bacuaesa Korqesa - or rp. flarap4xcnx;

2) f * ac. A-p Orra TeH.reea TeHesa - or rp. flrpaorraafi;

3) fr. ac. A-p Beceluna Xpucrena flacraresa - or rp. AcerHoerpajli

4)Vnaruxa feoprueaa AHrerosa - or rp. flrpnouafi;

5) I,lpuua I4eanoea Kepuua - or rp. flasap4xurc.



Trcropxa cHcreMa a XhrvlHqecxrn Qr26y41611

C qen cb3AaBaHe Ha no-nbnHoqeHHa Bpb:lKa MelKAy cryAeHThre h

npenoAaBarerrre n c orneA Ha noBruJaBaHe Ha KilqecrBoro Ha o6yvenre Ha

cryAeHrHTe or Xr4MhqecKrf, Qaxynrer, <Daxyarernhf,T cbBelyrBlrpAr aKaAeMht{Htl

HacraBHrLlh Ha orAe.nHhle KypcoBe. 3a aHraxrMeHTa ch Karo aKaAeMht{eH HacraBHhK

Ha npenoAaBarerfl ce Haqhc.nnear 15 yve6nN '.{aca roAhllHo l43BbHayArropHa 3aerocr.

AxaAenarvHrre HacTaBHhqh oTroBapflT 3a cboTBeTlihTe cryAeHTH OT AaAeHa

cneqhanHocr no BpeMe Ha L{nnoro HM cneABane. IpenoAaBaTer, xofiro BeAHb]K e

onpeAeneH 3a HacTaBHhK, h3nb,nHflBa aHralKhMeHTh]'e cn Ao AhnnoMilpaHe Ha

cryAeHThre. Cnrcrxbr Ha HacraBHhr-{hre ce ny6araxyaa Ha hHtepHer crpaHhqara Ha

Qaxynrera.

3a4tnxexrn Ha HacraBHHKa:

. noAAtpx(a nocroflHHa h chcreMHa Bpb3Ka cbc crl/AeHThre, 3a Korro orroBapfl.

3anogHaea rH c ncr-BalxHhre peueHhn Ha peKTop(:Koro h Ha AeKaHcKoro
plrKoBoAcrBa, cBbp3aHh c yve6nara pa6ora, npaF,Tl4Kl4T€r, !HhB€pchrercKl4 h

Saxyarernh MeponpnflTVA h AP,
. Oxagaa crrgeficrer4e Ha cryAeHrhre npr raa6op Ha h36rpaeMt4 H Qaxyararranr

A.4C\tAnnV',tHV.
. npep,cTaBfl MHeHrlfl 14 cTaHoBl4u{a Ha cryAeHThTe npeA pbKoBoAcTBoTo Ha

Qaxynrera oTHocl-to pa6orara Ha oTAeIHh KaTeAtr,14, npenoAaBaTenl1,

eKcneprh, o6cayx<aau4h 3BeHa h AP.
. loruara Ha cryAeHTrre nph onpeAe.nnHe Ha rpaQnqrre :la npoBex{AaHero Ha

A3NVTHV CECUV,

. hnQopMhpa ce 3a yue6nran craryc Ha cryAeHThre - 6pon Ha norox{eHhre or

TFX h3nUTH, no.nyqeHh oqeHKh, 3aBepKH no cboTEteTHhTe AAC\nnnvHt4 vl Ap.

. ,6,aaa LAHAVBvlAYanHvl HanbTCTBl4F B xOAa ua O6yveHileTO, nO OTHOUJeHhe

ycBonBaHeTo Ha yve6Hrn MaTephan, CbAeilcTBa lla cryAeHTHTe nph

Ha6aBnHeTo Ha yqe6Huqh, IeKqhoHHt4 KypcoBe, pbKoBqAcTBa A Ap.

3agunxexrf, Ha cryAeHThre:
. CnaggaryKa3aHhHTa AaAeHh hM or HacraBHhqHTe.

t4HQoprvrrapar HacraBHnKa 3a Bb3HhKHarn npo6aeruh, ctlbp3aHra c yue6Hara

pa6ora ra yve6Ho-npoh3BoAcrBeHara npaKTHKa u Ap.

llpr orcucrBun or yve6Hrn npoqec raHQoprurpa'l HacraBHHKa 3a nphqhHhre h

TbpCsT Ctp,eltCrat4eTg My 3a peuaBaHe Ha Bb3H14KHaIr npOSnemr.

ilpe4craenT KoHHpeTHh npeprnoxeHhf, t AHVq:raTvlBvl3a no4o6pneaHe Ha

yue6nara pa6ora, MarephanHara 6asa h Ap.




