
№ Учебен курс/дисциплина

Извън-

ауди-

торни

Общо К Фи

АО Л С Лб Сп О

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1-ви семестър

1 Обща и неорганична химия - I 120 60 0 60 180 300 10 И

2 Математика 90 45 0 45 150 240 8 И

3 Механика 105 45 30 30 135 240 8 И

4 Приобщаващо образование 15 15 0 0 45 60 2 И

5 Спорт I 30 0 0 30 0 30 1 Т

6 Факултативна дисциплина 1 15 0 15 0 0 30 1 Т

Общо за 1-ви семестър 375 165 45 165 510 900 30

2-ри семестър

1 Обща и неорганична химия - II  105 45 0 60 195 300 10 И

2 Молекулна физика и термодинамика 105 45 30 30 195 300 10 И

3 Психология 60 45 15 0 120 180 6 И

4 Английски език 30 0 30 0 30 60 2 И

5 Спорт II 30 0 0 30 0 30 1 Т

6 Факултативна дисциплина 2 15 15 0 0 15 30 1 Т

Общо за 2-ри семестър 345 150 75 120 555 900 30

Общо за I-ва година 720 315 120 285 1065 1800 60

3-ти семестър

1 Аналитична химия 135 45 0 90 135 270 9 И

2 Органична химия - І 105 45 15 45 135 240 8 И

3 Педагогика 60 45 15 0 90 150 5 И

4 Електричество и магнетизъм 105 45 30 30 135 240 8 И

Общо за 3-ти семестър 405 180 60 165 495 900 30

4-ти семестър

1 Физикохимия - I 75 30 0 45 135 210 7 И

2 Органична химия - II 105 45 15 45 105 210 7 И

3 Оптика 105 45 30 30 105 210 7 И

4 Теоретична физика 75 45 30 0 135 210 7 И

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

за специалност Химия и Физика 

редовно обучение

Аудиторни



5 Физичен учебен експеримент 1 30 0 0 30 30 60 2

Общо за 4-ти семестър 390 165 75 150 510 900 30

Общо за II-ра година 795 345 135 315 1005 1800 60

5-ти семестър

1 Физикохимия - II 75 30 0 45 135 210 7 И

2 Химични технологии 75 45 0 30 135 210 7 И

3 Атомна и ядрена физика 75 45 0 30 135 210 7 И

4
Методика на обучението по физика 1 

(МОФ1)
45 45 0 0 45 90 3 И

5
Информационни технологии и работа в 

дигитална среда
30 15 0 15 30 60 2 И

6 Физичен учебен експеримент 1 30 0 0 30 60 90 3  Т

7 Факултативна дисциплина 3 15 0 15 0 15 30 1  Т

Общо за 5-ти семестър 345 180 15 150 555 900 30

6-ти семестър

1 Инструментални методи в химията 45 30 0 15 75 120 4 И

2 Астрономия 75 45 15 15 105 180 6  И

3 Методика на обучението по химия 60 30 0 30 120 180 6 И

4 Хоспитиране (физика) 30 0 0 30 60 90 3 И

5
Методика на обучението по физика 2 

(МОФ2)
45 45 0 0 75 120 4 И

6 Избираема дисциплина – 1.1. 30 15 15 0 60 90 3  Т

Избираема дисциплина – 1.2. 30 15 15 0 60 90 3 Т

7 Спорт III 15 0 15 0 15 30 1 Т

Общо за 6-ти семестър 330 180 60 90 570 900 30

Общо за III-та година 675 360 75 240 1125 1800 60

7-ми семестър

1
Методика на обучението за решаване на 

физични задачи (МОРФЗ)
45 0 45 0 135 180 6 И

2 Текуща педагогическа практика (физика) 60 0 0 60 150 210 7 Т

3
Хоспитиране и текуща педагогическа 

практика (химия)
90 0 0 90 150 240 8 Т

5
Методика и техника на учебния химичен 

ексепримент
45 0 0 45 105 150 5 Т

6 Химия на полимерите 30 30 0 0 60 90 3 И



7 Спорт IV 30 0 0 30 0 30 1 Т

Общо за 7-ми семестър 300 30 45 225 600 900 30

8-ми семестър

1
Стажантска педагогическа практика 

(химия) - 1 месец
45 0 0 45 75 120 4 Т

2
Стажантска педагогическа практика 

(физика) - 1 месец
45 0 0 45 75 120 4 Т

3 Избираема дисциплина – 2.1. 30 15 15 0 60 90 3 И

4 Избираема дисциплина – 2.2. 30 15 15 0 60 90 3 И

5 Избираема дисциплина (химия) 30 30 0 0 30 60 2 Т

6 Избираема дисциплина (физика) 1 30 30 0 0 30 60 2 Т

7 Избираема дисциплина (физика) 2 30 30 0 0 30 60 2 Т

Форма на дипломиране: 150 5

150 5

180 10

180 10

Общо за 8-ми семестър 240 120 30 90 360 1260 30

Общо за IV-та година 540 150 75 315 960 2160 60

Общо за целия курс на обучение: 2730 1170 405 1155 4155 7560 260

Общ брой кредити:

10920

Разпределение лекции/практ. Занятия

% лекции 42.9

% Семинари + упр. 57.1

б

р. направление часове

% 

разпре

групи

рани часове

% 

разпре

# Химия 900 33 Х+МОХ1140 43

8 Физика 705 26 Ф+МОФ1035 38

9 Педадогически модул 285 10 10

4 МОХ 240 9

8 МОФ 330 12

4 Спорт 105 4

1 Английски 30 1

1 Математика 90 3

3 Факултативни дисциплини 45 2

# Общо 2730 100

260

Държавен изпит по химия 

(писмен) или 

защита на дипломна работа

Държавен изпит по физика 

(писмен) или 

защита на дипломна работа

Държавен практико-приложен 

изпит по химия

Държавен практико-приложен 

изпит по физика



№ Учебен курс/дисциплина Аудиторни Извън-ауди-торниОбщо К Фи

АО Л С Лб Сп О

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1-ви семестър

1 Обща и неорганична химия - I 120 60 0 60 150 270 9 И

2 Английски език – I (Практически курс) 90 0 0 90 120 210 7 И

3 Странознание на Великобритания 45 30 15 0 75 120 4 И

4 Педагогика 60 45 15 0 90 150 5 Т

5 Приобщаващо образование 15 15 0 0 45 60 2 И

Спорт I 30 0 0 30 30 60 2 Т

6 Факултативна дисциплина 1 15 0 15 0 15 30 1 Т

Общо за 1-ви семестър 375 150 45 180 525 900 30

2-ри семестър

1 Обща и неорганична химия - II  105 45 0 60 165 270 9 И

2
Английски език – II (Практически 

курс)
90 0 0 90 120 210 7 И

3 Странознание на САЩ 45 30 15 0 105 150 5 И

4 Психология 60 45 15 0 120 180 6 И

5 Спорт II 30 0 0 30 30 60 2 Т

6 Факултативна дисциплина 2 15 0 15 0 15 30 1 Т

Общо за 2-ри семестър 345 120 45 180 555 900 30

Общо за I-ва година 720 270 90 360 1080 1800 60

3-ти семестър

1 Аналитична химия 135 45 0 90 135 270 9 И

2 Органична химия - І 105 45 15 45 135 240 8 И

3
Английски език – III (Практически 

курс)
90 0 0 90 120 210 7 И

4
Съвременен английски език 

(Лексикология)
30 15 15 0 90 120 4 И

5 Корективна фонетика 30 0 0 30 30 60 2 И

Общо за 3-ти семестър 390 105 30 255 510 900 30

4-ти семестър

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

за специалност "Химия и английски език" 

редовно обучение



1 Физикохимия - I 75 30 0 45 165 240 8 И

2 Органична химия - II 105 45 15 45 135 240 8 И

3
Английски език – IV (Практически 

курс)
90 0 0 90 120 210 7 И

4
Съвременен английски език 

(Морфология)
30 15 15 0 90 120 4 И

5 Избираема дисциплина (англ. език) 30 30 0 0 30 60 2 И

6 Факултативна дисциплина 3 15 0 15 0 15 30 1 Т

Общо за 4-ти семестър 345 120 45 180 555 900 30 0

Общо за II-ра година 735 225 75 435 1065 1800 60

5-ти семестър

1 Физикохимия - II 75 30 0 45 135 210 7 И

2 Химични технологии 75 45 0 30 135 210 7 И

3 Английски език –V (Практически курс) 90 0 0 90 120 210 7 И

4
Съвременен английски език 

(Синтаксис)
30 15 15 0 60 90 3 И

5
Информационни технологии и работа 

в дигитална среда
30 15 0 15 60 90 3 И

6 Избираема дисциплина (химия) 60 30 0 30 30 90 3  Т

Общо за 5-ти семестър 360 135 15 210 540 900 30 0

6-ти семестър

1 Методика на обучението по химия 60 30 0 30 120 180 6  И

2 Инструментални методи в химията 45 30 0 15 105 150 5 И

3
Английски език –VI (Практически 

курс)
90 0 0 90 120 210 7 И

4
Англоезична литература 

(Периодизация и жанрове)
45 30 15 0 45 90 3 И

5
Творческо-критически методи в 

преподаването на литература
45 30 15 0 45 90 3 Т

6 Избираема дисциплина – 1.1. 30 15 15 0 60 90 3  Т

7 Избираема дисциплина – 1.2. 30 15 15 0 60 90 3  Т

Общо за 6-ти семестър 345 150 60 135 555 900 30

Общо за III-та година 705 285 75 345 1095 1800 60

7-ми семестър

1
Английски език –VII (Практически 

курс)
90 0 0 90 120 210 7 И



2
Хоспитиране и текуща педагогическа 

практика (химия)
90 0 0 90 120 180 6 Т

3
Хоспитиране и текуща педагогическа 

практика (английски език)
75 0 0 75 105 180 6 Т

4
Методика на обучението (Английски 

език)
30 15 0 15 90 120 4 И

5
Методика и техника на учебния 

химичен ексепримент
45 0 0 45 75 90 3 Т

6 Химия на полимерите 30 30 0 0 60 60 2 И

7 Спорт III 30 0 0 30 30 60 2 Т

Общо за 7-ми семестър 390 45 0 345 600 900 30

8-ми семестър (Практически курс)

1
Стажантска педагогическа практика 

(химия) - 1 месец
45 0 0 45 105 150 5 Т

2
Стажантска педагогическа практика 

(английски език) - 1 месец
45 0 0 45 105 150 5 Т

3 Избираема дисциплина (англ. език) 30 15 15 0 30 60 2 И

4 Избираема дисциплина – 2.1. 30 15 15 0 60 90 3 Т

5 Избираема дисциплина – 2.2. 30 15 15 0 60 90 3 Т

6 Спорт IV 30 0 0 30 30 60 2 Т

Форма на дипломиране:Държавен практико-приложен изпит по химия 150 5

Държавен практико-приложен изпит по английски език 150 5

Държавен изпит по химия (писмен) или защита на дипломна работа 300 10

Държавен изпит по английски език (писмен) или защита на дипломна работа300 10

Общо за 8-ми семестър 210 45 45 120 390 600 30

Общо за IV-та година 600 90 45 465 990 1500 60

Общо за целия курс на обучение: 2760 870 285 1605 4230 6900 240

Общ брой кредити: 260

11040

% лекции 31.52

% Семинари + упр. 68.5

% разпределение на часовете

Химия 930 1170 Х+МОХ 33.7 42.4

Английски език 945 1140 Ф+МОАЕ 34.2 41.3

Педадогически модул 300 10.9

МОХ 240 8.7

МОАЕ 195 7.1

Спорт 120 4.3

Факултативни 30 1.1

Общо 2760 100



Ilpenuc - H3BJrerreHlre

or 3aceAaHr4e Ha rar. @usuKoxuMu.f,

IIPOTOKOJI J\Ib3

,{uec, 13.04.2AI8 r. B KareApa @ngprroxr,IMus ce rpoBeAe Karegpen c6Ber.

flpucrc:rnar: AorI. A-p H. ,{uuueea, rpo$.AH B. ,{enuen, AorI.r-p M.Ctosnosa, rJr. ac.

A-p A. flerpoe, xrrMr,rK M. feoprneBa, xr{Mur H. .{eruena. Orcrcrnar: upo$. .u-p [I.LInaHon

- B KoMaHAr,rpoBKa, ac. B. Konqesa - s 6orHaqHkr, ac. fI. Krnqesa - n rraafiqzncrBo .

Kare4peuusr cbBer flporeqe rrpu cneAHI,Ifl AHeBeH peA:

1. Yqe6nu Bbrrpocu

flo r.1. 6erue pasrneAaHa crpyrTypara Ha KypcoBere cbc cneIII{zIJIHocr Xwllus. u

Quaura- P.O. u Xw,tus, c anruuficxn-P.O.

Cleg pasuexlaHe Kare4peuuf,r cbBer ce o6eAunpr Bbpxy cne.qHure rpeAroxeHl,Is:

1. Kypcrr no OHX- I qacr Aa ce HaMilnn c 15 qaca JreKrlrrpr, r.e. or 60 na 45 \acaneKlluu.

2. Bnaecro (parymaruBHa Arrcqurrrulaa2 nrs II ceMecrbp Aa ce BlBeAe Kypc uo Crpoex
Ha BerrlecrBoro c xopapnyu 30/0/0.

3. XopapnyMbr Ha Ar.rcquflnr.rHara @ugprxoxr.rMr,r.fl II r V ceMecrlp Aa ce yBenI,rqu c 15

traca TeKIII,II{, Karo B Tflx ce BKrroqI,r KonouAna xI{MLrs pr Ar{cuIarrnunara Aa ce [pevMeHyBa
na @r,rsuroxuMr,lf, II c KoronAHa xlrMr.rt.

Mort,Isaqr, 3a roBa flpeAJroxeuue: B o6uoo6pa:onarenHr.r, Kypc no XrMras u OOC 3a cpeAHo

o6pasonanne s X KJrac ce u3yqaBa HHTeH3uBHo @pr:nxoxvtv,vrfl, Karo rracr or rlpenoAaBaHlL
Marepr.ran e Bbpxy.{ucnepcnn c}rcreMr.r u pa3TBopI{.

TesE Ane cleqililJrHocrr.r flo.qrorBflT frr,rrenr,r rro xLtMr.r.f, r,r [opaAla roBa ca vIu seo6xoAI,IMI{ no-
ga,(ur6oqeH[r 3uaHr4fl 3a [oBeAeHrrero Ha KoJror4AHo-Ar{clepcHr{Te cI,IcreMLI u pa3TBopI,ITe.

B XI KJrac Ha cneurranra3lrpaHr.rre f{unl,rIr1a ce H3yqaBa eaAu6oqeuo( n roJIrM o6erra )
Kranrona xr.rMr.r.rr u CrpoeN Ha BerrlecrBoro, flopaArt roBa cqrrTaMe sa Heo6xoALIMo

BKJIIoqBaHero Ir Ha Alrculrflnl,IHata Crpoex Ha BelrlecrBoro.

13.04.2018 r. flporoxonunr: ,/Y
1u. reop.reda;



 
Правилата са приети на заседание на Факултетния съвет на 1 юли 2013 (Протокол №155)  

ПРАВИЛА 

за провеждане на държавния изпит по химия 

 

 

1. Правилата важат за специалностите: 

 Химия 

 Компютърна химия 

 Медицинска химия 

 Химия с маркетинг 

 Анализ и контрол 

 Химия и физика 

 Биология и химия 

2. Правилата влизат в сила от учебната 2012/2013 година: 

 продължителност на изпита – 4 часа; 

 форма за провеждане на изпита - писмен, тест – 60 тестови задачи (пасивни 

и активни въпроси); 

 пасивните въпроси носят от 0 до 1 точка; 

 активните въпроси носят от 0 до 3 точки; 

 скала за оценяване на професионално направление 4.2 Химически науки  

 от 65 до 80 точки – отличен; 

 от 53 до 64 точки – много добър; 

 от 39 до 52 точки – добър; 

 от 25 до 38 точки – среден; 

 до 24 точки – слаб. 

 скала за оценяване на професионално направление 1.3 Педагогика на 

обучението по ...  

 от 62 до 74 точки – отличен; 

 от 49 до 61 точки – много добър; 

 от 36 до 48 точки – добър; 

 от 23 до 35 точки – среден; 

 до 22 точки – слаб. 



Структура на разпределението на въпроси и точки за държавен изпит на 

специалностите от професионално направление 4.2 Химически науки 

 

 

Химия 

 

катедри или дисциплини 
Предложение за 

разпределение на 
точките в теста 

Брой пасивни Брой активни 

Общ брой точки 80 * 1 точка * 3 точки 

ОНХ 16 10 2 

АХ ИМ 18 12 2 

ОХ 18 12 2 

ФХ 16 10 2 

ХТ 12 6 2 

Брой въпроси пасивни и 
активни   

50 10 

Общ брой въпроси  60 

 

 

 

Компютърна химия 

 

 

катедри или дисциплини 
Предложение за 

разпределение на 
точките в теста 

Брой пасивни Брой активни 

Общ брой точки 80 * 1 точка * 3 точки 

ОНХ 10 7 1 

АХ ИМ 16 10 2 

ОХ 14 8 2 

ФХ 10 7 1 

ХТ 10 4 2 

Специализиращи 
(компютърни) 

20 14 2 

Брой въпроси пасивни и 
активни   

50 10 

Общ брой въпроси  60 

 

 

 



Медицинска химия 

 

 

 

катедри или дисциплини 
Предложение за 
разпределение на 
точките в теста 

Брой пасивни Брой активни 

Общ брой точки 80 * 1 точка * 3 точки 

ОНХ 11 8 1 

АХ ИМ 11 5 2 

ОХ 15 9 2 

ФХ 10 7 1 

АЛВ 7 4 1 

ХЛВ 10 7 1 

ТЛВ+ Мат. Мед. 9 6 1 

Клин. Х-я 7 4 1 

Брой въпроси пасивни и 
активни   

50 10 

Общ брой въпроси  60 

 

 

 

Химия с маркетинг 

 

 

катедри или дисциплини 
Предложение за 
разпределение на 
точките в теста 

Брой пасивни Брой активни 

Общ брой точки 80 * 1 точка * 3 точки 

ОНХ 10 7 1 

АХ ИМ 16 10 2 

ОХ 14 8 2 

ФХ 10 7 1 

ХТ 10 4 2 

Специализиращи 
(икономически) 

20 14 2 

Брой въпроси пасивни и 
активни   

50 10 

Общ брой въпроси  60 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ и контрол 

 

катедри или дисциплини 
Предложение за 
разпределение на 
точките в теста 

Брой пасивни Брой активни 

Общ брой точки 80 * 1 точка * 3 точки 

ОНХ 9 6 1 

АХ ИМ 20 8 4 

ОХ 12 6 2 

ФХ 8 5 1 

ХТ 10 4 2 

Специализиращи 
(7 дисциплини) 

21 21 0 

Брой въпроси пасивни и 
активни   

50 10 

Общ брой въпроси  60 

 

 

 

 
СКАЛА за оформяне на оценките от държавен изпит 

 

Действаща скала 
Общ брой точки за 

ДИ 80  
Приета скала 

%  Точки оценка Точки % 

69 55 6 65-80 81 

    5 64   

55 44 5 53 66 

    4 52   

40 32 4 39 49 

    
3 38 

  

25 20 3 25 31 

< 25%   2 24 < 31% 

 



До Факултетния съвет 

на Химическия факултет 

ТУК 

 

 

ДОКЛАД 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Председател на комисията за програмна акредитация  

на професионално направление 4.2 Химически науки 

 

Уважаеми членове на Факултетния съвет, 

 

Във връзка с предстоящата програмна акредитация на професионално направление 

4.2 Химически науки, моля да утвърдите следната документация: 

1. Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.2 

Химически науки за ОКС «Бакалавър» и «магистър» по специалности, както следва: 

- ОКС Бакалавър: 

специалност «Химия» 

специалност «Компютърна химия» 

специалност «Медицинска химия» 

специалност «Химия с маркетинг» 

специалност «Анализ и контрол» 

- ОКС Магистър: 

магистърска програма “Медицинска химия” 

магистърска програма “Спектрохимичен анализ” 

магистърска програма “Компютърна химия” 

магистърска програма “Хранителна химия” 

магистърска програма “Химия и екология” 

2. Доклад за изпълнение на препоръките от предходната акредитация на професионално 

направление 4.2 Химически науки 

3. Пакет учебна документация – актуализирани учебни програми стандартизирани към 

европейския формат ECTS Label на специалностите от ОКС “бакалавър” и „магистър“. 

 

 

17 април 2018 г.      С уважение: 

(доц. В. Стефанова) 



flo,QexaHa

Ha Xtannh,{ecxra Qaxynrer

n pr l-IY,, fl. XrneH4apctvt"

AOKIAA

or Aoq. 4-p HrHa flrnnveaa,

pbKoBoAHTen KareApa Orgu xoxunnrs

[-H ,0,exan,

B nepro4a 2OL4-2OL7 roAuHa nocreneHHo 6eue o6noeeHa Marepra.nHara 6asa Ha na6oparopurre a

KareApa Orguxoxunnvfr n napanenHo c roga 6Rxa paapa6orexr r,r BK.flor{eHu s na6oparopurn
npaKTuKyM no Ahcl4hnnv+ATe Orgrxoxunnua I u ll qacr l-4 Hosr4 ynpaxHeHrfi, KaKTo r Ha

aKryanr3xpatn u npepa6orexra 7 ynpaxHeHrn no KonohAHa x[Ml4fl,Koero Ha.flo]rt4 r43AaBaHero Ha

BTopo, npepa6orexo r AonbnHeHo h3AaH14e ua ,,PbKoBoAcrBo 3a na6oparopnh ynpaxHeHnA no

$uarxoxnmnA u RonouAHa xrMr4R" npea 2017 rog. B ra3r Bpb3Ka, KareApeH[flT cbBer eArHoAylxHo

peujx aKryan[3hpaHeTo Ha na6oparopHrn npaKrrKyM 4a 6r4e orpa3eHo a yve6urre nporpaMu 3a

OKC 6axanaBbp no: Orarxoxuruna I n ll qacr 3a cneLlhanHocr AK u na @ugnxoxt4Ml,tf, c KonoxAHa

xvlnu+ I H ll qacr - 3a cnelya.flHocrh MX, yX (PO r 3O), KX, XcM, XO u 5X. Ttil xaro 6ponr Ha

HarhqHt4re na6oparopHr ynpaxHeHna (41-+71 HaAxBbpnn 6pon ua yve6Hrre ceAMr4t-lt1 (30), ro no

BpeMe Ha ceMecrbpa cryAeHrrre qe rspa6orear 3aAbnx{rrenHo noHe no eAHo ynpaxHeHxe or
cborB. pa3Aenx (xaxro ca o6oco6eHx B,neKLu4oHHr4R Marepran, Hanp. ra3oBx 3aKoHr4, repMoxr4Mr4n,

xr4Mr4trHr4 r Qasoeu paBHoBechfl, Tr( Ha pa3TBopr4, xr4M. Kr,lHerhKa, e.fleKTpoxnwn+ r r.H.), Karo 3a qacr

oT yn pax(HeHilFTa ca Ha.nri{H 14 h a,flTepHaTh BX.

llprnararvr cnhctK c HoBoBbBeAeHure il o6xoeeHr ynpa]KHeHt4R no O]rsl4xoxnnnaf OrgrxoxrnnuR c

KonohAHa xvMAA- I H ll,{acr.

Moan 4a BHecere hcKaHara or Hac npoMnHa xa OaxynrereH cbBer - 3a cbrnacyBaHe c aKaAeMrqHhF

cbcraB xa Qaxynrera.

cyeaxexre,&rW
/Aoq. g-p HrHa flrnnveea/

13.04.2018



Ilpenuc - r{3BJrerreHr,re

or 3aceAauue Ha Kar. OIas[roxI,IMI,LrI

NPOTOKOJI J\Ib3

,{nec, 13.04.2018 r. s KareApa @usurcoxvtv,krfl, ce rpoBeAe Kare4peH cbBer.

flpncrclrar: AorI. A-p H. flurravena, rpo$. AH B. .{eruen, Aoq. A-p
M.CrosnoBa, rJI. ac. A-p ,.{. flerpoB, XI4MI4K M. Ieoprr4eBa, XI,IMTIK H. ,{enuena.
Orcrcrsar: rpo$. A-p l4.l4sanos - B KoMaHAI{poBKa, ac. B. Korrena - s

6offru.rHu, ac. fI. KtH.Iena - g Ndafi.{uHcrBo .

Kare4peuur{r cbBer rporeqe npl4 cneAHI4, AHeBeH peA:

1. Y.{e6HI{ Bbrlpocl4

flo r.1

IIo r.1. na Kare4pen cbBer 6sxa pa3rne.{aHw kr yue6uure [porpaMlt no

Aucqu[nunara @usuroxyrv,vrfl.I n II qacr 3a BcLIqKu clequaJlHocru or X(D.

Kare4peukrflT abBer B3e eAuHo.qyuHo peureHze na6oparopHl,ITe ynpaxHeul4rl,

Qurypuparqr{ B flporpauara Aa 6:''lar o6HoeeHu, Karo B ctlrlcbKa yM 6r[ar
BKIIOIICHU BCI,ITIKI,I HOBI4 YIPAXHCHI4-g KI BCI,ITIKU OC}BPEMCHEHV CTAPH

ynpaxHenw.flpu.tyr*ara3a roBa, e qe B repuoAa 2014 -2017 r. s na6oparopHr4fl,

rrpaKTuKyM rro Suararoxntqus 6sxa BbBeAeHu peAr4rla HoBI{ y[paxHeHuf,, Koero
HzuroxIl u [peu3AaBaHe Ha pbKoBo.{crBoro no SIE:nroxrrMI4, upe: 2017 r.

YnpaxneHvrflTa no yue6nara rrporpav,a ca 15 sa ceMecrbp, Karo HflKoI{ or
Tf,X UMaT arrTepHaTLlBVB IIpeAnOXeHhfl, CTII4CbK OT yrIpaXHeHH-f,.

13.04.2018 r. flporororrr*, ,ffi
ry

( M. feopruena )N



A) CuramK Ha HoBo-BbBeAeHr4Te ynpaxHeHraf, no Sr,rsraroxr4Mr.r{ - I qacr:

1. OnpegenaHe Ha ctAbpxaHl,Iero Ha carrr4rlaJroBa KEceJrLrHaB cartvqr.rJroB

crr4pr upe: peSpaKToMerprqeH MeroA
2. LIlr4excllpaHe upa$unupaHe Ha rlpaxoBl4 peHTreHonn 4aSpaKTorpaMr4 Ha

Heopf aHr{rrHr{ Kpr4cTillrHt4 BerrlecTBa

3. Tounuueu Karrarlr,rrer Ha raAe€IJreH rir3. MeroA Ha KJreMaH r.r Ae3opM
4. Onpe4enxHe Ha LIHTerpiIJrHara roflJrunalaa pirTBaprHe r,r ronJrr,rHara Ha

xr{Apararl Lrfl Ha BerrlecrB a c fi ouuorpr4 craJre H crpo ex
5. Oupe4enrHe Ha repMoAlIHaMlrrrHlrre Qynrqnra Ha paBHoBecHara peaKrlr.r,

Fe3+ + SCN- <+[FeSCN]2+
6. Onpe4enxHe Ha xoe$uqraeHTa Ha pa3npeAeleHr,re Ha carrr4rlr{JroBa Kr.rceJrr,rHa

MexAy BoAa u xnopo$opu
7. Onpe4enxHe Ha Alrcoquarlr{oHHa KoHcraHTasa ctrula Kr4cenrlHav Ha

6y$epeu Karrarlr4rer

B) O6nonenu (ocrnpeMeHeHa araparypah HaqvH ua pa6ora) na6oparopHlr
y[paxHeHz, rro $uszroxuMufl, - I .racr:

L. Onpe4enrHe Ha yHr.rBepcaJrHara ra3oBa KoHcraHTa
2. flponepxa Ha 3aKoHa Ha Byre-Beep

B) CuucrK Ha HoBo-BbBeAeHr.rre yrpaxHeHr4, no SusuroxuMra{ - II qacr:

1. Oupe4enxHe Ha cnequQzuHara rloBtpxHocr Ha a4cop6eHTr,r v KaraJrrr3aropr4
uo a4cop6qux ua fio4

2. A.qcop6qu{ Ha rroBtpxHocrHoaKTr4BHr4 Ber{ecrBa Ha Qa:orara rpaHr,rqa
pa3rBop - Bb3Ayx

3. Onpe4enrure cuequ$Lr-ulauta rroBbpxHocr Ha rBbpA a4cop6eur trpe3
r{3MepBaHe a4cop6q vflTa Ha IIAB

4. Onpe.4eraHe Ha cKopocrHara KoHcraHTa Ha pearrlr4flTa Ha oKr4cJreHr,re Ha
acrop6raHoBa Kr{ceJrr{Ha c K€rrrr4eB xeKcarluano$epar (III)

5. flrpnu.reu coJreB eQerr
6. Onpe4enxHe Ha KoHcraHTara Ha Mraxaeruc 14 MaKcr4MaJrHara cKopocr Ha

eH3r.rMHara xrrAponr43a Ha rap6anara4 c ype€Ba

7. Oupe4enxHe Ha cbAbpxaHr,rero Ha neKapcrBeHo BeruecrBo B ra6lerra upes
KoHAyKToMerpHqeH MeroA c xr4Mr,rrrHo ers4eficrBze Bbpxy cacreMara

8. I4suepnaue Ha eJreKTpoAHr{ rroreHur.rarrra

f) Jla6oparopHr,r yrpaxHeHr4r rro $usvrroxuMkrfl - II qacr c ocbBpeMeHeHa
anaparypa, Ho 6es upolafl:aalaa Haqr4H ua pa6ora:



1. flonapr{Merpr.rrrHo onpeAeJrrHe Ha cxopocrHara KoHcraHTa Ha 3axapHa
I,IHBepCI,I'

2. Cuerrpo$oroMerpr4rrHo o[peAeJrrHe cKopocrra Ha pa3naraHe Ha
KoMnJreKceH MaHraHon (IIf oKcarrar

3 . Enexrpo[poBoAr4Mocr sa cta6u eJreKTpoJrr4Tr.r

4. Koe$uqueHT Ha eJreKTpo[poBoAr{Mocr Ha clrJrHr4 eneKTponurr4
5. Oupe4enrHe npoLI3BeAeHI{ero Ha pa3TBopr.rMocr Ha MuLnKo pa3TBopr.rMo

CbeAI,IH eHLIe qp e3 I43MepBaH e Ha eJIeKTpOnpO BOAI4MOCTTa

6. Kon4yKToMerpldqeH MeroA 3a orrpeAeJrrHe Ha eKBlrBiureHTHrlr IyHKT Ha
HeyTpirJrr43arlr{oHHr,r peaKrlpl}r

,{) CuracrK Ha HoBr4 ra o6noneun ynpaxHenkrfl rro KoJror.rAHaxkrMttfli

1. Oupe4elxHe Ha repMoAI,IHaMI{rrHI4 xapaKTepvcrr,rKr4 Ha BrzcKo3Ho reqeHr4e or
eKcrrepr{MeHT€urHo r,r3MepeH Br4cKo3r4TeT

2. Onpe4enaHe Br,rcKo3raTera Ha reqHocrr{ c BucKo3r4Mep ,,PEOTECT 2"
3. Oupe4enxHe rpara Ha KoaryJrapfl Ha 3oJrr.r na xra4poQo6nra KoJror4Ar4

4. Onpe4enrHe KpI,ITI4vHara KoHrIeHTpaqu, Ha MurleJroo6pasynaHe BGB BoAHr{
prBrBopr{ sa IIAB

5. IrIscreABaHe ycrofiuunocrra Ha rreHra

6. Oupe4enxue cra6zrHocrra Ha rrrHa or Br4coroiurKoxoJlHr4 HafrlrrKra
7. Enerr.poSoperuuHo onpeAeJr{He Ha A3era (0 - uoreurlt4aJr no MeroAa Ha

noABr.TxHaTa rpaHurla



I 1.04.2018 r.

rp. flnoogur

!o,{ou. A-p Becerun KMsros

,{exan na Xuuuqecru Oaxylter

npr.r ITV,,fI. XuleH4apcxn"

flrosAlas

AOKJIAA
or Aou. A-p BaHa Jlexosa

PrxosoAI,IreJI KareApa

O6qa I,I HeopraHI,IqHa xr,IMI,Lfl c MeroAuKa Ha o6yreHuero no xHMHf,

Yeaxaelvlu AoII. KMeros,

Molr Aa BHecere srs OC na XO 3a yrBbpxAaBaHe Ha:

l. Aorna,q caMoorleHxa 3a npotpaMHa aKpeAr,rrar\vs Ha o6yueHue'ro uo o6pasonarelrnara a

HayqHa creneH,,AoKTop" rrrr,r npoSecuoHtulHo HanpaBJIeHI,Ie 4.2.XuuuqecKl,I HayKI'I; Ha)AHa

c[eqll{rirHocr Heoprauuun a xvMrza.

2. loxnaa 3a rr3rrrJrHeHrre Ha [penopbK]rre na HAOA, crrlacno peureHue na HAOH or

03.07.2013 r.

C yuaxeuue:

/aou.
/'ffi,/
Banc Jlexona./

PrrcosoAl{reJl KareApa

O6ura H HeopraHuqHa XHMIIJI c MeroAI{Ka Ha o6yueuuero rro XI'IMI'II



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра Аналитична химия и компютърна 

химия, проведено на 13.04.2018 г., беше разгледан Доклад-самооценка, изготвен 

за периода 2013-2018 г. във връзка с програмната акредитация на ОНС доктор – 

докторска програма „Аналитична химия“. Докладът-самооценка беше приет с 10 

гласа „за“. 

 

Моля Докладът-самооценка да бъде утвърден на ФС на ХФ. 

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет; 
 

 

 

13.04.2018 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



Препис-извлечение 
      от заседание на катедра  

”Аналитична химия и КХ” 
      от 13.04.2018 

        
 

 
ПРОТОКОЛ №6 

 
 На 13.04.2018 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 11 
 Присъстват 10, отсъства проф. П. Пенчев 
 Необходим брой за положителен избор 6 
 

Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Текущи въпроси 
 

  По точка 1.2 беше разгледан Доклад-самооценка, изготвен за 
периода 2013-2018 г. във връзка с програмната акредитация на ОНС 
доктор – докторска програма „Аналитична химия“.  

След обсъждане и гласуване Докладът-самооценка беше приет с 
10 гласа „за“. 
 

13.04.2018  Протоколчик: 
 

/П. Балабанова/ 
 
 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра Аналитична химия и компютърна 

химия, проведено на 13.04.2018 г., беше разгледан Доклад-самооценка за 

изпълнение на препоръките на НАОА, отправени при програмната акредитация на 

ОНС доктор – докторска програма „Аналитична химия“ през 2013 год. Докладът-

самооценка беше приет с 10 гласа „за“. 

 

Моля Докладът-самооценка да бъде утвърден на ФС на ХФ. 

 

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет; 
 

 

 

13.04.2018 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



Препис-извлечение 
      от заседание на катедра  

”Аналитична химия и КХ” 
      от 13.04.2018 

        
 

 
ПРОТОКОЛ №6 

 
 На 13.04.2018 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 11 
 Присъстват 10, отсъства проф. П.Пенчев 
 Необходим брой за положителен избор 6 
 

Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Текущи въпроси 
 

  По точка 1.1 беше разгледан Доклад-самооценка за изпълнение 
на препоръките на НАОА, отправени при програмната акредитация на 
ОНС доктор – докторска програма „Аналитична химия“ през 2013 год.  

След обсъждане и гласуване Докладът-самооценка беше приет с 
10 гласа „за“. 
 
 

13.04.2018  Протоколчик: 
 

/П. Балабанова/ 
 
 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра Аналитична химия и компютърна 

химия, проведено на 13.04.2018 г., беше разгледана актуализация на учебния план 

на докторска програма „Аналитична химия“. Актуализирания вариант на учебния 

план беше приет с 10 гласа „за“. 

 

Моля актуализирания учебен план да бъде утвърден на ФС на ХФ. 

 

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет; 
 

 

 

13.04.2018 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



Препис-извлечение 
      от заседание на катедра  

”Аналитична химия и КХ” 
      от 13.04.2018 

        
 

 
ПРОТОКОЛ №6 

 
 На 13.04.2018 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 11 
 Присъстват 10, отсъства проф. П.Пенчев 
 Необходим брой за положителен избор 6 
 

Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Текущи въпроси 
 

  По точка 1.3 беше предложена актуализация на Учебен план на 
докторска програма „Аналитична химия“.  

След обсъждане и гласуване предложението беше прието с 10 
гласа „за“. 
 
 

13.04.2018  Протоколчик: 
 

/П. Балабанова/ 
 
 



Ao Aou. A-p BecelnH KMeros

{exan sa Xruuqecxz @axylrer

npu fIY,,II. XuleH4apcrr,r,,

nroeAras

AOKJIAA
or AoI{. A-p Crorura Arauacona,

PrrcoeoAureJr KareApa Oprauu.rHa xHMr4,

Yeaxaervrr 4oq. Ku eron,

Mor.s Aa BHecere sra (DC Ha XO 3a yrBtpxAaBaHe Ha:

1' ,4oxnaa caMooqeHKa 3a nporpaMHa arpeAr,rrarlu, Ha o6yveune.ro no oopasoaareJrHara [r

HayqHa cre[eH ,,goKTop" xtrra npoQecuoHaJlHo HanpaBJreHr,r e 4.2. Xutvtur{ecKu Hay6r4; HayqHa

cneqlraJrHocr Oprau avH a xt4wr4fl,.

2' Aor<lal 3a HsnbJIHeHI'Ie Ha IIpeIIopbKHre na HAOA, cbrJracHo peueHHe Ha HAOA or
03.07.2013 r.

1 1.04.2018 r.

rp. llnonglrn
cyeaNeuue,ffirA

(aou. CrosrYrca AraHacoaa)

,
*,



РЕГЛАМЕНТ 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОДУКТ В ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

При прилагането на Системата за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на 

образователния продукт в Химическия факултет се следват основните постановки, 

залегнали във всички общо-университетски правилници:  Правилника за устройството и 

дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Система за 

осигуряване на качеството; Правилник за развитието на Академичния състав; 

Правилник за атестиране на академичния състав на университета; Правила за 

разработване, утвърждаване и актуализиране на учебна документация; Правилник за 

учебната дейност . 

Всички правила и регламенти са в съответствие с мисията, целите и задачите, залегнали в 

Стратегията за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“ (2011-2020) и Визията за развитие на 

Химическия факултет (2017-2027).  

 
СТРУКТУРИ ЗА ПОДДРЪЖАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО В ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ  

Основните звена, отговорни за прилагане на Системата за качество в Химическия 
факултет са:  

1. Факултетният съвет;  

2. Деканското ръководство;  

3. Факултетната комисия по качество;  

4. Факултетна комисия по атестация 

5. Факултетната комисия по учебни дейности 

6. Факултетна комисия по акредитация и САНК 

7. Етичната комисия на ХФ 

8. Катедрените съвети.  

 
ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРУКТУРИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВОТО В ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
1. Факултетният съвет насочва и ръководи дейностите, осигуряващи качеството на 

образователния продукт в професионалните направления, в които се провежда 
обучение (4.2.Химически науки и 1.3.Педагогика на обучението по…), като:  
 Избира и актуализира състава на Факултетни комисии действащи като помощни 

органи за осигуряване на  дейността на Факултета в различни направления: 

 Комисия по качеството; 

 Учебна комисия 



 Комисия по атестация 

 Комисия по акредитация 

 Етична комисия 

В състава на комисиите са включени представители на всички катедри и на 
студентите.  

 Приема нови учебни планове и актуализира вече съществуващите такива за ОКС 
„бакалавър”, „магистър” и „доктор”.  

 Обсъжда и приема учебна документация и годишни отчети за дейността на 
докторантите 

 Разглежда и приема материали и документи за оценка и самооценка на качеството 
на обучението и образователния продукт (доклади, свързани с проведен 
акредитационен и следакредитационен контрол, доклади от Комисията по 
качеството и др.).  

 Взема решения по предложения, касаещи повишаването на качеството на 
обучението, направени от Факултетните комисии, от катедрените съвети или от 
отделни членове на академичния състав на факултета. 

 Обезпечава учебния процес с преподаватели на ОТД в ПУ „Паисий Хилендарски“, 
които са висококвалифицирани в областта на преподаваната материя. Привлича и 
утвърждава като хонорувани преподаватели висококвалифицирани специалисти и 
гост-лектори от научни институти, други висши училища и институции за повишаване 
на качеството на обучение и осигуряване на по-висока конкурентоспособност. 

 Взема решения за разкриване на процедури за заемане на академични длъжности, 
осигуряващи повишаването на квалификацията на преподавателския състав 
Факултета при  спазване на ЗРАС и приетите от ФС допълнителни критерии за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Химическия 
факултет 

 Осигурява прозрачност на дейността си чрез публикуване на взетите решения в 
сайта на факултета. 

2. Деканското ръководство на факултета предприема мерки за стимулиране на усилията 
на преподавателите и служителите за повишаване на качеството чрез: 
 Организиране на семинари за разясняване на критериите за оценка на качеството 

на обучение и на образователния продукт. 

 Периодично изготвя и предоставя за широко обсъждане от академичния колегиум 
доклади за дейността на Факултета 

 Организира и осигурява нормалното провеждане на учебната дейност на ХФ 

 Привлича като външни преподаватели висококвалифицирани специалисти за 

нуждите на обучението по двете ОКС 

3. Комисията по качество подпомага Деканското ръководство по планиране, 
осъществяване и отчитане на дейностите по Системата на качество, като: 



 Следи постиженията на обучаваните студенти във факултета, от тяхното приемане, 

по време на следването им, до завършване на образованието и реализацията им на 

пазара на труда. 

 Организира и отчита анкетни проучвания сред студенти и работодатели във връзка 

с качеството на обучение. 

 Предлага на Факултетния съвет препоръки за подобряване качеството на 

обучението. 

 Осигурява прозрачност на дейността си чрез публикуване на резултатите от 

анкетните проучвания. 

4. Комисията по Атестация  

 периодично оценява приносът на всеки преподавател в учебната, 

научноизследователска, административна и други дейности в Университета и 

Факултета, съблюдавайки разписаните в Правилника за атестиране на академичния 

състав на ПУ регламент 

 изготвя оценяващи доклади и формулира препоръки към атестираните лица, които 

стимулират повишаването на квалификацията на преподавателския състав като по 

отношение на преподавателската дейност, така и по отношение на научното им 

развитие.  

 Комисията внася за утвърждаване във ФС оценяващите доклади и ги публикува в 

специализираната интернет страницата на ХФ.  

5. Факултетната комисия по учебни дейности 

 разглежда предложения за разкриване на нови специалности въз основа на  
мотивирана обосновка за необходимостта от разкриването на конкретната 
специалност 

 разработва проекти за нови учебни планове, в  съответствие с нормативните 
изисквания на ЗВО за съответната ОКС; целесъобразност на включените в плана 
учебни дисциплини и разпределението им по семестри, хорариум, кредити; 
обезпеченост с преподавателски състав и осигуреност на учебна материално-
техническа и информационна база 

 периодично актуализира вече утвърдените учебни планове, като отчита 
резултатите от провежданите анкети със студенти и работодатели и следи за 
съответствието на структурата им с описаните квалификационни характеристики и 
професионални компетентности за отделните специалности,  

 обсъжда нови и актуализирани учебни програми по задължителни, избираеми и 
факултативни дисциплини, включени в учебните планове 

 съгласува съвместни учебни планове, по които се провежда обучение в два или 
повече факултети 

 внася мотивирани предложения, касаещи подобряване качеството на учебната 
дейност за обсъждане във ФС 



 

6. Факултетна комисия по акредитация и САНК 

• събира, обработва и систематизира информацията, свързана с изпълнение на 
националните критерии за акредитация на ВУ и професионалните направления 

 подготвя доклади-самооценка по процедури на институционална и програмна 
акредитация в професионалните направления, по които ХФ провежда обучение и 
внася за утвърждаване във ФС  

 подготвя и внася във ФС предложения за изпълнение на препоръките на НАОА по 
приключилите процедури на акредитация и САНК 

 подготвя доклади за изпълнение на препоръките по САНК  

 подготвя доклади-самооценка за провеждане на вътрешни и външни одити 

 набелязва мерки за изпълнение на препоръките по проведените одити и ги внася 
за обсъждане във ФС   

7. Етичната комисия на ХФ 

 съблюдава за спазването на академичната етика, професионалното поведение и 
коректните взаимоотношения между преподаватели, студенти и служители 

 разглежда официално подадени жалби от студенти, касаещи качеството на 
преподаване, оценяване или коректното поведение на преподаватели към 
студентите 

 изпълнява функции на медиатор при етични спорове 

 подготвя и внася за утвърждаване във ФС мерки за решаване на възникналите 
проблеми и подобряване качеството на преподаване 

 предлага санкции при констатирани нарушения (преписване, плагиатство, 
некоректно поведение и др.) на всички участници в процеса на обучение 

8. Катедрените съвети отговарят за качеството на учебния процес в катедрата, като:  

 Своевременно предлагат актуализирани или нови учебни курсове за съответните 
специалности, отразяващи съвременните тенденции и постижения в областта на 
химическата наука или пазара на труда;  

 Анализира осигуряването на учебния процес с учебници и учебни материали, и 
планират подготвянето на нови.  

 Осигуряват спазването на графика за провеждане на учебния процес и следят за 
разпределението на часовете в катедрата.  

 Анализират научноизследователската работа на преподавателите в катедрата, 
докторантите и студентите.  

 Контролират състоянието на материалната база в катедрата.  

 Подпомагат, предлагат и провеждат дейности по изпълнение на решенията, 
свързани с прилагане на системата за качеството в Химическия факултет.  
 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ХФ – Протокол № …..2018 г. 
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РЕГЛАМЕНТ 

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 

 

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или „магистър” завършва с държавен изпит или със защита на дипломна 

работа, съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от 

хабилитирани преподаватели. По изключение в състава на комисията могат да участват 

и преподаватели с образователна и научна степен „доктор”. В комисията могат да се 

включат и външни за висшето училище хабилитирани лица или лица с образователна и 

научна степен „доктор”. Държавните изпитни комисии и дати се предлагат от 

Факултетния съвет и са утвърдени със заповед на Ректора за календарната година.  

 

Правила за разработване на дипломна работа 

Дипломната работа е писмена разработка на студента. Тя се явява заключителен 

етап в процеса на обучение на студентите. Дипломната работа е самостоятелно 

изследване по определен проблем, в което студентът показва задълбочени научни знания 

и компетенции. 

Темата на дипломната работа трябва да съответства на професионалното 

направление на специалността на дипломанта.  

Допуска се провеждането на интердисциплинарни изследвания, засягащи повече 

професионални направления, ако те са свързани със специалността на дипломанта.  

Експерименталната работа, оформянето и представянето на проведените 

изследвания се извършват под методическото ръководство на научен ръководител, който 

притежава ОНС „доктор“. Научният ръководител и темата на дипломната работа се 

утвърждават от Катедрения съвет към катедрата, в която се провежда изследването. В 

случай че темата на дипломната работа е интердисциплинарна се разрешава 

определянето на втори научен ръководител (или консултант). 

Научният ръководител има право да не допусне дипломанта до защита, ако 

дипломната работа не отговаря на критериите за научно качество. 

Научният ръководител гарантира оригиналността на разработката с подписа си 

върху дипломната работа.  

Защитата на дипломната работа става чрез представяне на проведеното 

изследване пред Държавна изпитната комисия. 

За да бъде зачислен като дипломант, е необходимо студентът: 

 да има успех от семестриалните изпити най-малко „Много добър” 4,50, към датата 

на зачисляване (справка от учебен отдел); 

 да има успех по съответната дисциплина, в областта на която разработва 

дипломната работа не по-нисък от мн. добър - 5.00, 

 да има научен ръководител на дипломната работа, който е преподавател от ХФ; 

 да подаде заявление до Декана на ХФ за разработване на дипломна работа, 

съгласувано с научния ръководител; 

 да предаде в Учебен отдел заявлението за зачисляване като дипломант след 

положителната резолюция. 

За разработването на дипломна работа може да се използва и материалната база 

на външни за университета научни звена, като ръководител по дипломната работа е 
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преподавател от ХФ, ръководителят от другата научна организация може да бъде втори 

научен ръководител или консултант. 

Правила за оформяне на дипломна работа 

Дипломната работа трябва да съдържа следните основни компоненти: Заглавна 

страница, Съдържание, Увод, Литературен обзор, Цел и задачи, Експериментална 

част (Методична част), Собствени изследвания (Резултати и дискусия), Заключение 

или обобщени резултати, Използвана литература и Приложения (ако има такива). 

Заглавната страница на дипломна работа съдържа: името на университета, 

факултета и катедрата; темата на дипломната работа; каква образователна степен се 

придобива (бакалавър или магистър); името на дипломанта и факултетния номер, името 

на научния ръководител; датата. 

Уводът въвежда в изследваната проблематика. Той е сравнително кратък. Тук се 

изяснява актуалността на темата, формулира се изследователската теза, целта и задачите. 

Литературният обзор демонстрира научната подготовка на дипломанта. В тази 

част се формулират теоретичните основи на изследователската теза и се прави сбит 

критичен преглед на научната периодика, касаеща темата на конкретното изследване. 

Експерименталната част (методична част) съдържа коректно и прецизно и 

описание на проведения от студента експеримент, използваните материали и апаратура 

В раздела „Резултати и дискусии“, студентът демонстрира умението си да създава 

самостоятелен научен текст, който представя и интерпретира получените резултати от 

изследването.  

Заключението обобщава постигнатите резултати, изводи или препоръки за 

развитие на изследователската тематика, както и оценка дали са доказани 

изследователските хипотези. Тук са формулирани и собствените приноси на дипломанта. 

Дипломната работа съдържа и списък с цитирана литература. Цитиранията трябва 

да са точни, с позоваване на автори, заглавие, списание (или издателство), година, том, 

страница. При интернет източници се посочва и адреса на уебстраницата. 

Задължително е в дипломна работа за ОКС „бакалавър“ да се цитират не по-малко 

от 15 научни  източника, а за ОКС „магистър“ не по-малко от 20. 

 

Правила за допускане до защита на дипломната работа 

За допускане до защита на дипломната работа студентът трябва да предаде на 

ръководителя на катедрата най-късно 3 седмици преди датата на защитата следните 

документи: 

 подвързан отпечатан екземпляр на дипломната работа в два екземпляра; 

 електронен вариант на дипломната работа в PDF формат на CD; 

 да подготви мултимедиен вариант (Power Point презентация)  

Ръководителят на катедрата насрочва заседание на КС за предварително 

обсъждане на дипломната работа. След представяне резултатите от дипломанта, 

Катедреният съвет обсъжда работата, задава въпроси и формулира препоръки и се 

произнася за липса на плагиатство. Членовете на Катедрения съвет вземат решение за 

допускане на дипломанта до защита с явно гласуване.  Препис-извлечение от заседанието 

на КС и решението за допускане на дипломанта до защита се представя пред членовете 

на Държавната изпитна комисия, назначена от Ректора на ПУ. 

Рецензия на дипломна работа за получаване на бакалавърска степен не е 

задължителна, но може да бъде изготвена по желание на катедрата. За целта, 
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ръководителят на катедрата, към която е зачислен дипломантът, определя преподавател 

от факултета за рецензент, който изготвя рецензията в едноседмичен срок преди 

защитата.  

 

Правила за защита на дипломната работа: 

Ръководителят на катедрата предава на председателя на изпитната комисия 

дипломните работи, заедно с рецензиите и протоколите с решенията на КС най-късно 3 

дни преди защитата.  

Членовете на ДИК проверяват дипломната работа за наличие или отсъствие на 

плагиатство. В случай на доказване на плагиатство, дипломантът не се допуска до 

защита.  

Студентът трябва да подаде заявление за явяване на държавен изпит/защита на 

дипломна работа до Декана на ХФ. 

Представянето на дипломната работа на защитата трябва да е в мултимедиен 

вариант (Power Point презентация). Защитата протича в рамките на 20-30 минути, от 

които 10-12 минути са за представяне на кратко резюме за извършената работа и 

останалото време е за отговори на въпросите от членовете на Държавната изпитна 

комисия. След като преминат всички включени в списъка студенти, комисията се оттегля 

на заседание за обсъждане и определяне на оценките. Когато комисията е готова, на 

дипломантите им се съобщава получената от тях оценка. Крайната оценка на дипломанта 

се формира като средноаритметично от оценката на дипломната работа и тази от 

представянето на работата от дипломанта пред ДИК. 

При защита на дипломна работа от студент, ръководителят носи солидарна 

отговорност, заедно със студента за нейното съдържание, а катедрата отговаря за 

организацията по процедурите, предшестващи защитата. 

 

Правила за архивиране на дипломните работи  

Темите на дипломните работи, заедно с имената на дипломантите и научните 

ръководители се въвеждат в електронен каталог на ХФ (може ли да вземем решение да 

го обявяваме в сайта??). 

Хартиените копия на дипломните работи се съхраняват в Библиотеката на 

катедрата.  

Електронните копия на дипломните работи се съхраняват електронния архив в 

деканата на ХФ.  

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ХФ – Протокол № / дата.2018 г. 

 



РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ 

 

Този регламент е в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), Закона 

за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на 

закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за 

развитието на академичния състав на Пловдивския университет (ПРАСПУ). В него са 

описани процедурите за придобиване на образователната и научна степен (ОНС) 

„доктор“ в Химически Факултет. 

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно- 

квалификационна степен „магистър". Приемането на докторанти се извършва чрез 

конкурс, зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати се извършва с 

решение на факултетния съвет, след което ректорът на ПУ издава заповед за зачисляване 

на докторантите. Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален план, 

изготвен от научния ръководител и докторанта, обсъден на катедрен съвет и утвърден от 

Факултетния съвет на ХФ. Обучението на докторантите включва: 

научноизследователска дейност; посещение и участие в на семинари, курсове, лекции и 

др.; преподавателска дейност;участие в научни форуми; изпити за докторски минимум и 

защита на докторска дисертация. Докторантите представят тримесечни отчети на декана 

на ХФ, а в края на всяка академична година представят пред катедрен съвет отчет за 

извършените дейности, който съдържа научна част. Годишният отчет на докторанта се 

обсъжда и приема на катедрен и на факултетен съвет. 

Докторантите преди да започнат научноизследователска работа в избраната от тях 

катедра трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа в лабораторията от 

ръководител катедра, да бъдат вписани в книгата за инструктаж и да се подпишат срещу 

името си. 

Докторантите се включват в авторските колективи при публикуване на получените 

от съвместната работа научни резултати, могат да изнасят фрагменти от темата, по която 

са положили своя труд пред научни форуми у нас и в чужбина. 

Докторантът подготвя своя дисертационен труд по чл. 32, ал. 2 от ПРАСПУ, като 

декларацията за оригиналност се прилага на отделна страница от дисертационния труд. 

За да се яви на защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор‟, докторантът трябва да е изпълнил следните изисквания: 

1. да е отчислен с право на защита с решение на ФС; 

2. да е подготвил дисертационен труд, който отразява резултатите от 

неговите изследвания. 

3. да е удовлетворил Специфичните изисквания на ХФ по ПРАСПУ към 

кандидатите за ОНС „доктор“. 

 

1. За да бъде отчислен с право на защита докторантът трябва да е завършил 

дейностите по обучението, по експерименталната работа и успешно да е положил 

изпитите, определени в индивидуалния му план. Докторантът представя мултимедийна 

презентация по получените експериментални резултати във връзка с дисертационния му 



труд и след обсъждане Катедреният съвет предлага на ФС отчисляването му с право на 

защита.  

Ако срокът на докторантурата е изтекъл и докторантът не е изпълнил дейностите 

по обучение или не е положил успешно изпитите, определени в индивидуалния учебен 

план, то докторантът се отчислява без право на защита. 

Докторантът се отчислява с/без право на защита с решение на ФС по предложение 

на КС. Докторантът получава заповед на Ректора за отчисляване. Заповедта може да се 

получи от Деканата. 

2. За гласуване относно готовност за защита, докторантът представя 

дисертационния си труд на научния/научните си ръководител(и), който/които 

преценява(т) готовността му за предварително обсъждане по чл. 33, ал. 1 от ПРАСПУ. 

При положително становище от научния/научните си ръководител(и) докторантът 

представя разпечатка на дисертационния си труд в катедрата, в която е зачислен.  

При подаване на молба с входящ номер (от деловодството на Университета) от 

докторанта до ръководителя на катедрата, към която е зачислен относно готовност за 

защита не по-късно от 1 година след датата на отчисляване с право на защита, разходите, 

свързани с процедурата за придобиване на образователната и научна степен „доктор‟ на 

докторанти в държавна форма на обучение, се поемат от Университета. 

Катедреният съвет разглежда становището от научния/научните си ръководител(и) 

и преценява дали са спазени специфичните изисквания на ХФ и излиза с решение за 

готовност за защита на докторанта. 

3. Процедурата за предварително обсъждане (предзащита) се провежда пред КС в 

срок до един месец от представянето на дисертационния труд по чл. 33, ал. 2 от ПРАСПУ 

и гласуването на готовност по т.2. 

Докторантът представя мултимедийна презентация на дисертационния си труд 

пред КС. Времетраенето на презентацията е в рамките на не повече от 15 минути. 

Провежда се обсъждане. 

При положително становище на КС за готовността за защита на дисертационния 

труд пред Научно жури (НЖ), Ръководителят на катедра внася предложение пред 

Факултетния съвет (ФС) да бъде открита процедура за защита пред НЖ. 

При отрицателно становище на КС относно готовността на дисертационния труд за 

разглеждане от научно жури докторантът е длъжен да преработи труда съобразно с 

указанията на КС в тримесечен срок. След изтичането на този срок КС разглежда отново 

дисертационния труд и изслушва доклада на докторанта относно преработването. При 

отрицателно становище КС може да определи още един тримесечен срок за преработване 

на труда, но този срок е последен. След неговото изтичане КС е длъжен да даде ход на 

процедурата по общия ред (чл. 35, ал. 2 от ПРАСПУ). 

4. Въз основа на предложението на КС, ФС в срок не по-късно от един месец 

определя НЖ и прави предложение до Ректора за утвърждаване на състава му, както и за 

датата на защитата. Всички членове на НЖ подписват декларация по образец съгласно 

чл. 37, ал. 1 на ПРАСПУ. 

Докторантът подава в отдела за „Развитие на академичния състав и докторантури” 

молба до Ректора и всички необходими документи по чл. 36, ал. 1 от ПРАСПУ. Освен 

тези документи, към молбата се добавят (само ако съществуват), като се запазва 



нарастващия им хронологичен ред, следните документи свързани с докторантурата: 

заповед за смяна на научен ръководител, заповед за добавяне на втори научен 

ръководител и др.  

Длъжностното лице от Отдела проверява съответствието на подадените документи 

с изискванията и удостоверява това с подписа си на първия екземпляр на молбата. Този 

заверен екземпляр на молбата се подава в служба „Деловодство“ на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ за подпис от Ректора. Още 4 екземпляра на молбата се завеждат с входящ 

номер в служба „Деловодство“. 

От придружаващите молбата документи, списъците завършват с дата и подпис на 

докторанта, а справките с дата и подпис на докторанта, Ръководителя на катедра и 

Декана. При представянето на Справката за специфичните изисквания към 

кандидатите за ОНС „доктор“ за подпис от Ръководителя на катедра и Декана, е 

необходимо докторантът да представи заедно със справката освен списъка на 

публикациите по дисертационния труд и самите публикации (може и ксерокопия), а ако 

се отчита списък на забелязани цитирания, трябва да се приложат ксерокопия на 

цитиранията. Всички останали придружаващи молбата документи се подготвят в 4 

еднакви комплекта на хартиен носител. Поне един от трите комплекта трябва да е с 

оригинални сини подписи и сини печати, другите два могат да са ксерокопия, но с 

оригинални молби. 

Докторантът получава заповед на Ректора за утвърждаване на НЖ и датата на 

защитата по чл. 37, ал. 2 от ПРАСПУ. 

Редовните докторанти получават допълнително еднократно стипендия в размер на 

1000 лв., ако получат заповеди на Ректора за отчисляване и утвърждаване на НЖ в 

рамките на тригодишния срок на обучение.  

Докторантът подава един екземпляр от молбата заедно с придружаващите 

документи, записани на CD (съдържащ всички документи в .pdf формат), в отдел 

„Развитие на академичния състав и докторантури“. Там се представя ксерокопие на 

дипломата за „магистър”, а оригиналът се показва.  

Докторантът подава молба до Декана най-малко 2 седмици преди защитата пред 

НЖ във връзка с отпечатването на автореферата на дисертационния си труд в тираж 100 

бр. След положителна резолюция от Декана, докладът се представя от докторанта в 

Пловдивското университетско издателство, което се намира на адрес: гр. Пловдив, ул. 

„Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет, Университетски 

информационен център. 

Докторантът е защитил успешно дисертационния си труд, ако е получил на 

защитата поне три положителни оценки от членовете на НЖ. 

При неуспешно защитен дисертационен труд докторантът следва указанията на чл. 

40 от ПРАСПУ. 

Членовете на научното жури задължително дават становище относно наличието 

или липсата на плагиатство в дисертационния труд, представен за оценяване в 

рецензиите и становищата си. Кандидатът за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор” не се допуска до защита на дисертационния труд, когато научното жури 

е приело решение за наличие на плагиатство в оценявания труд. Решението на научното 



жури може да се оспори пред факултетния, съответно научния съвет по ред, определен в 

ПРАСПУ. 

Редовните докторанти получават допълнително еднократно стипендия в размер на 

1000  лв., в случай че успешно защитят дисертационния си труд пред НЖ в срок до една 

година след датата на отчисляването си със заповед на Ректора. В срок от 1 седмица след 

защитата пред НЖ, придобилият образователната и научна степен „доктор“ представя 

ксерокопия в 1 екземпляр на следните документи: заповед на Ректора за зачисляване в 

докторантура, заповед на Ректора за отчисляване от докторантура, заповед на Ректора за 

НЖ и заключителен доклад от Председателя на НЖ до Ректора. 



[o,{ou. .u-p Becemau Kueron

,{eraH ua Xunuqecru @arylrer

upra IIY ,,fI. Xrareu4apcxu"

flroeALIs

AOKJIAA
or Aou. ,4-P Banx Jlexoea

npeAceAareJr Ha Sarymeurara KoMlrcu.f,Ta rro eruKa I,I aKaAeMLItIHo eAHHcrBo

Ynaxaeuu 4oq. Kueron,

Brg ocuosa Ha pemeHfie Ha 3aceAaHrae na SaxynterHara KoMI4cLIrra rro er[IKa I'I

aKaAeMr,rrrHo eAr,rHcrBo, cbcro.,rJro ce Ha 03.04.2018 r., [peAJIaraM Aa BHecere sa o6crxAaHe H

rrpr{eMaHe nrn @C, u3rorBeH[x or SaxyJlTerHara KoMI,Ic[, ,,Perla*teHT 3a peaKIII'I.fl np]I

HeqeCTHu rrpOgBI,I Ha CTyAeHTIa, npeIIOAaBaTeJII,I U CnyXLITeJII'I Ha XO".

Ilpunocrceuue:

l. flpenuc or nporoKor N3/03.04.2018 r

2. PernarraeHT 3a peaKU[, rlpu HeqecrHr4 rrpoflBl,I Ha cryAeHTI,I, Ilpello[aBarenfi I{ cJIyxI{TeIril Ha

xo

03.04.2018 r.

rp. llron4un

C ynaNenue:

iaou.
@,
Bans Jlexosa/



Ilpenuc LI3BJIeqeHI'Ie

or 3aceAagl{e Ha Kour'Icusta llo erI'IKa I'I

aKa,ueMI,IqHO eAI',IHCTBO

na X[Mra.{ecru t[arYnrer

upra IIY ,,flaucuit xuleu4aPcru"

ot 03.04.2018 r.

Ilpororol J\! 3

Ha 03.04.2018 r. ce [poBeAe 3aCeAaHI'Ie Ha tparylteuraTa KOM]ICI4' IIo eTI4Ka ]I

aKaAeMr.rrrHo eAI,IHcTBo na XIaN{r4'Iecrnr ([aryJITeT IIp1a flY ,,Ilancuil XuuenAapcKla'o'

crcras Ha KoMr,rctrrTa: AoII4-p Banr JIeKona, IJI. aC. 4-p xana flerrona uMaput' Eruaapona',

cryAeHTKa III rypc, cneqrlaJlHoct MeAIauuHcKa xilMl,I,f,'

3aceAanueto Ha KoMlIcilrira e JIerLITITMHo I4 Moxe Aa nsllMa peIueHI,Ig'

3ace.uauueTo Ha KoMI4cI,I,Ta IIo eTI,IKa npoTeqe flpu cneAHLI, AHeBeH peA:

1. PasrIexAaHe Ha perjlaMeHTa 3a peaKul4s IIpII HeqecTHu flpoflBl{ Ha cTyAeHTI{,

flperloAaBar eril vt cJIyXI'ITenI'I na X@

2. Teryuu

IIo r. 1 or AneeHllfl peA, AOU. BaHfl Jlexona BHeCe sa O6CtXAaHe B KOMI4CILTa

,,PerIaMeHT3apeaKULts.flpt4HeqecTHuIIpo'BI{HaCTyAeHTI'I'npeIIoAaBaTeJII{I{cJIyxflTenI'I

na XO". Tq o6scHu, qe peIJIaMeHTbT e uspa60teg Bb3 ocHoBa Ha [paBI{JIHI'IKa Ha

yHr.rBepcr{TeTa 3a opraH}I3auv$TA U Aefinoctra Ha KOMI'ICU',Ta IIO eTI',IKa I',I aKaAeMI',ItIHO

eAuHCTBO, Ha eTlrrrHlr, KOAeKc ua pa6orerul'ITe B fIY ,,flaucuft XulenAapcK[" u e 'uoIIbJIHeH

c rlpeAnoxenr4fl'HaroJleru or XO'

cneA uposeAeHa Ar.rcKyc[fl I,I InacyBaHe, KOMI',ICuqTa peIIII{ Aa BHece sa o6crxAa$e vt

flpl,IeMaHe Ha PernaMeuta ot OC'

03.04.2018 r.

rp. fllongun

flporoxoruur: $rtf
I r t. ac llp iXta:rra flerrona/



PEfJIAMEHT

3A PEAKIJkTA [IPI4 HEr{EC THkl rrP o ABvr

HA CTyAEHTI4, IIPEIOAABATEJII414 CJIyXLITEJII4 HA XO

IIPEATIOCTABKI4

flponex4anero Ha KaqecrBeHo yHr,rBepcrrrercrco o6yue[Ve v HaytIHL I'I3cJIeABaHI'L B

X@ Ce OctlqecrBflBaT C TpyAa 14 ycvlzuflTa Ha U.,InaTa aKaAeMHr{Ha o6ulsOcr' BKJIIOqBaIIIa

cryAeHTure, [peloAaBarerfi4Te v cJlyxlrrennre Ha +aKyJITera. OcnosHlrre npI{HIII{nH, KoLITo

o6eAuHssar rasu o6usocT ca cr6rrcAasaHeTo Ha aKaAeMI.It{HIrTe npaBa I'I 3aABJIXeHIrfl'

BuIIrrrAHlI 3a BceKI.,I HeI,IH tIJIeH. YuneepcureTcKaTa o6[IHOcT Ce cTpeMI{ KaKTO K'bM nocTo'HHO

yCBOTIBaHe Ha HOBI,I 3HAHv!fl,TaKa I{ KbM pa3B}ITI4eTO Il I'I3rpaXAaHeTO Ha BI'ICOKOO6paSOBaUU U

MopirJrHr{ JruqHocrH. Tosa ugucrBa rroAAcpxaHe Ha erI,IqHu MexAynI'IrIHocrHI'I oTHoIIIeHI{',

yBaxeHHe KbM TpyAa u lrocrHxeHl.{f,Ta Ha ocTaHaJIr4Te kr 3aIrII{Ta Ha I4HTeneKTyaJIHaTa

Co6CrseHocr. 3aeAsO C ToBa, BceKH gAI'IH oT r{JIeHoBeTe Ha aKaAeMI'IqHI{' KOiIerI4yM e

[pI,I3BaH Aa IIpIITexaBa, rrOAAbpXa n Bb3nI'ITaBa r{eCTHOCT' nOqTeHOCT U 6eAnpUCrpaCTHOCT

KaTO OCHOBHI,I 6natOAeTeJII,I, Bbpxy KSHTO Ce OCHOBaBa IIflnOTO O6rqeCrsO H Ce B63IIHTaBaT

6rAellure [oKOJIeHI,Ifl. TOsa e B63MO1HO CaMO qpe3 Cs3AaBaHe V [OAAbpxaHe Ha

aKaAeMI,IrIHa aTMoc$epa Ha KopeKTHocT, B3aI'IMH6 yBaxeHI'Ie' 3aqI'ITaHe Ha aBTopcTBoTo I{

Henpr,rMllpuMocTK6MHeqecTHI'IIlpoflBlrorBcrKaKBOeoTecrBo'

r. oElul4 IoJIOXEHH'

He.{ecrHa flpoqBa Ha cryAeHT, [pe[oAaBareJl I,IJIL cnyxl,ITen B XO BKJI]oqBa HenoqreHo,

HeAocToftHo, 6esupanc'rBeHo, Heerl4qHo I'I HeJIOTJIHO [OBeAeHHe Karo:

l. HecnassaHe Ha HpaBcTBeHr,rTe v eTLIqHI,I HOpMI,I IIO OTHOIIIeHI'Ie Ha ptBnHqHo

BepoLI3nOBeAaHlIe.

2. Heerprqsocr B MexAynuqHocrHprre orHoIIreHI4fl no BpeMe Ha na6oparopHH 3aHrrl{,

ceMlrHaprr yI neKIII4I4 KaTO MeXAy cTyAeHTI',Ire, TaKa v MexAy cTyAeHTI',I U

rlpenoAaBaTen.

3. pa:npocrpaHeHuero Ha HenorBbpAeHa LrH$opMaII[f,, [oApoHBaula aBTopI'ITera Ha

cryAeHT, [peloAaBareJr ]IJII'I Cnyxl',ITen'

4. flpenucna1e vJfi4 Orrr.rT 3a [penHcBaHe no BpeMe Ha H3nI',lrLI, KOHTpOIHI'I I'I TeKyIqu

recToBe 3a npoBepKa Ha 3HaHI'If,ra I'I yMeHI'{sTAHa CTyAeHTa'



flpe4crarrrre Karo cBol,t Ha qyxALI rrncMeHu pa6oru, npoeKTI,I, [poroKoJII,I, KypcoBI,I tI

Apyr rI{[ 3a4a:al,z,fl, c'bc vur4 6ee ctrracuero Ha rexHI,Is aBTop, BKn. rlpeAcraBrHe Ha

pa6oru Ha aBTopIa, [peBeAeHLI or r{yxAI,I esIIIIU r4[rv 3avMcrBaHpI or pIHTepHer.

Hsnorssaue Ha He[o3BoneHr{ cpeAcrBa [r KoMyHr,rKaIIupI, BKJI. Ha xaprl4eH HocI{TeJI,

r,rHrepHer, uo6ururu r.r Apyrn ycrpoficrna,3a noAcKiBBaHe I,I qyxAa noMoIII rro BpeMe

Ha H3rrr,rr, 3arrlr,rra Ha KypcoBI,I pa6oru vth Ha AbpxaBeH v3r:ltr.

O6naroAereJrcrBaHe Ha cryAeHrr,r, rrocraBsHero I,IM rrpu pa3nI,IqHLI ycnoBLrs. or

ocTaHaJII.ITe HM KOJIeTH rIO BpeMe Ha II3TII,IT.

(Darua$raqupaHe H noAMtrHa Ha H3nI,IrHI,I pe3ynrarpl.

@anuu$uql,tpaHe, yKp[IBaHe, [oAflpaBflHe Ha AoKyMeHTIr, rrorrbJlBaHe Ha HeBepHI'I

AaHHra u ApyrH AoKyMeHTHI,I I,I3MaMI,I.

10. flnaruarcrBo Ha r{yxAu Hayr{HH pe3ynrarr4, aILeu v r,rHreneKTyanHa co6crseHocr I{

npeAcraBrHero r,rM Karo cBorr 6es pasperuenme ultu KopeKTHo III4TI,IpaHe Ha rexHI,L

aBrop.

I1. IlpucnorBaHe Ha qyxAa IrHTeneKTyaJIua co6cruenocr.

II. MEPKI4 3A PEAKII4-,I rPI4 HEr{ECTHI4ITPO-f,BH

l. 3a [peAorBparrBaHe Ha Her{ecrHu nporBrr ocHoBHara rroJIHTl{Ka Ha X@ e

rrpeBeHuHflTa.

2. flpenogaeareJrure H cnyxuTenr,rre Ha $arcyrrera 3aeMar aKTI,IBHa no3llqus tro BpeMe

Ha JreKrlr,ru, ceMr,rHapHln saHflTV\ na6opa'ropnu y[paxHeHnfl v rlpl,t couuanur cv

KOHTaKTT,T C6C CTyAeHT[Te, KaTO tIOOtIIpSBaT Te3U, KOI{TO Ce OTHaCTT CeppIO3HO KbM

cBoprre 3aAbJlxeHr{r, pa6orrr caMocrof,TeJrHo r4 no qecreH HaqI,IH floAtorB.ar cBoLITe

ceMHHapI,I, ynpaxHeHHfl H IloJIaraT H3[HTI4Te CI,I.

3. flpelogaaareJrure [r cJryxr.rreJrr,rre Ha Qarynrera rpr6na Aa cB3AaBar ycnoB]rfl 3a

HeToJrepupaHe Il Herrooqp{BaHe Ha rrJrarr{aTcTBoTo u HerIecTHI,I aKa.(eMI,IqHV rlpoflBu

oT BC.rrKaKbB poA Ha cTyAeHTI,I lI CBOI,I KOJIeTI.

4. 3a nporunoAeftcrs[e cpeuy HeqecrHr,r flporBrr or crpaHa Ha cryAeHTHTe, npu

cbMHeHlrq 3a npeIILlcBaHe v[rur H3rroJI3BaHe Ha HenO3BOneHI4 CpeACTBa I,I KOMyHI,IKaIIU]I

npra urpa6orBaHe Ha KypcoBr,r pa6orr,r illv Ha r,r3rruT, npenoAaBareJll{Te Morar Aa

3aAaBaT HOBLr reMr' 3a KypcoBr,r [poeKTu, Aa npoBexAaT AonbnHl4reilHo Ir3nI,IT l,t AP. C

rlen ycTaHoBsBaHe Ha peiIrIHI.ITe 3HaHH.,I Ha CTyAeHrHTe.

5.

6.

7.

8.

9.



3a us6qreaHe Ha Bs3MoXHlI HapyuIeHI'Ifl L 3a npgTl'IaoAeftCrsue Cpeqy Her{eCTHH

nporBr4 oT cTpaHa Ha cTyAeHTpITe BCI'IqKI'I CeMecrpuaJIHI',I [I3nI{TI{ Aa ce [poBex'(ar or

KOMI,ICIS, noHe oT ABaMa qJIeHOBe, onpeAeneHa c peuleHl4e Ha KC'

3apaaxpunalevIAoKa3BaHeHacnyl{aHHa[JIaI}IaTcTBoI,IHepelnaMeHTIIpaHo

npenr{CBaHe Ce Ao11ycKa I,I3[oJI3BaHeTo Ha CbBpeMeHHII HHO6pMaII149HHH cpeACTBa [I

c[euI{aJIH3I{paH cooryep.

IIr. AAMI4HHCTPATI4BHO yPEXIAHE tIPLl HEqECTHH IIPO-f, BI4

' 1. flpu sa6ena3aHu HeqecTHr.{ npoflBr,r cTyAeHrLIre, [perIoAaBareJIpITe I4 CJlyxl{renvre Ha

X@ rpr6aa Aa crrrHanr,r3r{paT [rrcMeHO H HSaHSHI'IMHO $aKyJITeTHaTa KoM1IC4fl no

eTr,IKa I4 aKaAeMVrrHo eAT4HCTBO. AOKJIaAT4, xiAJI6I,1., CI4THaJILI V LP9 3a KOHKpeTHI',I

HeqecTHr.r nporBr{ BbB oaKyJrreTa, ce pa3lnex,4ar B CpoK Ao 10 paooTHH AHt4. flo

[peUeHKa Ha OaKynTeTHaTa KOMLIc[sTa nO eTpIKa ]I aKaAeMI4qHO gAI'IHCTBO, Te MOraT

Aa6TAar [peAcraBeHl 3a pa3pelxaBaHe or OC'

flppr noAa.qeHg rpyfloBrr cut1aqfi4 3a HerIecTHI'I [porBI'I u onJIaKBaHI'Is oT HeKopeKrHo

[oBeAeHr,Ie B pa3pe3 C O6qo[pl,IeTI,rTe MopanHl4 I,I eTI'Ir{HI'I aKaAeMI'Ir{HI',I HOpMI',I,

Sarylreruara KOMI{CSS no eTI4Ka I'I aKaAeMI'{r{HO 9AUHcTBO MoXe Ia vnwr1lavpa

cneq[anHoaHKerHoflpoyr{BaHe3aycraHoB'BaHeHapeilrlHaracvryauxfl'

Pesylrarltre OT aHKerara, rro [peIIeHKa Ha OaKyJITeTHaTa KoMIICI'Ifl, MOraT AA 6'bLaT

rrpeAcraBeHr 3a pa3peuaBaHe or oc.

flpn gora:aH Cnyqail Ha [peIII4cBaHe :arrtt [JIaIHarcTBo OT CTyAeHT, My ce HaJIara Ha-

Ka3aHr,re ,,3a6e.nexra". flpu IIoBTopHO HapyIIIeHI{e CTyAeHrtT ce OTcTpaHflBa 3a eAHa

roAI,IHa.

flpu .4Ora:aH cnyqafi Ha [Jrarr{aTcrBo oT r{JIeH Ha aKaAeMI'IqHlafl C'bcTaB, TOfi Ce

HaKa3Ba cbc ,,fIopI4IIaHI',Ie", JII',IIUaBa ce 3a rlepuoA or eAHa KaneHAapHa roAHHa or

Ao[bJIHI,ITeJIHo MaTepI,IzInHo cTI,IMynI,IpaHe H [oAnoMaraHe npH yIIacTI,Ie B HaTIHI{

Qopyrr,ru oT cTpaHa Ha xo. flpu nonropHo ycraHoBflBaHe Ha nJlaruaTcrBo, ce

rrpeAnara Ha PeKTopa 3a ocBo6oxAaBaHe or AJIbxHocr, c.bulacHo 'In. 58(1) r. 4 sa

3BO.

5 . HaxasaHr.rqra IIo r. 3 u r. 4 or TO3r,r perJraMeHr ce HiIrIaraT CJIeA MOrl4BI'IpaHo pe[reHl',Ie

Ha xo.

5.

6.

2.

3.

4.

,[orcyueumtm e aKmyanusupaH c perueHue Ha (DC Ha X@ - Ilpomorcon llb




