
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Във връзка с организиране на кандидатстудентската кампания през 2021 година 

предлагаме: 

1) През 2021 година да бъде обявен прием за ОКС „бакалавър“ в следните 

специалности: 

 

4.2 Химически науки 

Стари           Нови 

- Медицинска химия     35 бр.  40 

- Химичен анализ и контрол на качеството  20 бр.  20 

- Компютърна химия     10 бр.  10 

- Химия с маркетинг     10 бр.  10 

- Химия – редовно обучение    10 бр.  12 

- Химия – задочно обучение    12 бр.  15 

Общо:       97  107 

1.3. Педагогика на обучението по ... 

- Химия и английски език    15 бр.  15 

 

Общо за 2-те направления:                        112 бр. 122 бр. 

 

2) Да се проведе състезание по химия с тест – на 12 декември 2020 г., 6 февруари 2021 

г. и 10 април 2021 г., а при наличие на желаещи в други населени места и изнесено 

провеждане на състезанието. 

- с оценките от проведените състезания, кандидат-студентите могат да участват в 

класирането за специалностите в Химическия факултет; 

 

Предложение за Комисия за проверка и оценка на кандидат-студентите: проф. Г. 

Антова, гл. ас. д-р Й. Стефанова, гл. ас. д-р А. Ангелачева 

 

3) Балообразуването по специалности да е, както следва: 

 Химия (Р, З) 

 Компютърна химия (Р) 

 Медицинска химия (Р) 

 Химия с маркетинг (Р) 

 Химичен анализ и 

контрол на качеството 

(Р) 

4xИ+2xО 

И: КСИ (Химия или Математика, или Биология, 

или Английски език, или Български език, или 

Тест със събеседване по физика) или 

ДЗИ (Химия и опазване на околната среда 

или Физика и астрономия, или Математика, 

или Биология и здравно образование, или 

Английски език, или Български език и 

литература), или 

ОС (Химия) 

О: Химия и опазване на околната среда 

 Химия и английски 

език (Р) 

3xИ1+3хИ2 

или 

3xИ1+3О1 

И1: КСИ (Химия или Математика, или 

Биология, или Английски език, или 

Български език, или Тест със събеседване по 

физика) или 

ДЗИ (Химия и опазване на околната среда 

или Физика и астрономия, или Математика, 



или Биология и здравно образование, или 

Английски език, или Български език и 

литература), или 

ОС (Химия) 

И2: КСИ по Английски език или 

ДЗИ по Английски език 

О1: Английски език 

КСИ – кандидатстудентски изпит; ДЗИ – Държавен зрелостен изпит; Р – редовно 

обучение; З – задочно обучение И– изпит; О – оценки от дипломата за средно 

образование; ОС – олимпиада или състезание 
 

4) С оценките от националната олимпиада и националните състезания по химия през 

2021 година, желаещите могат да участват в класирането за специалностите в 

Химическия факултет; 

 

5) С оценка от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по 

професиите „химик – технолог”, „лаборант” и „еколог” през 2021 година, желаещите 

могат да участват в класирането за специалностите в Химическия факултет. 



        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 12.11.2020 г. Катедреният съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия”, в делови порядък, обсъди и с 10 гласа „за“ прие учебен план за образователно-

квалификационна степен „Магистър“, специалност „Спектрохимичен анализ“ за студенти 

завършили ОКС „Професионален бакалавър по 4.2. Химически науки“, задочно обучение. 

Предложението за нов учебен план е мотивирано от появата на кандидат, който желае да 

се обучава по посочената Магистърска програма. 

 

С настоящият доклад предлагам на ФС на ХФ да утвърди предложения учебен план. 

 

Прилагам: 

1. Препис-извлечение от протокол на заседание на КС на КАХКХ; 

2. Учебен план за образователно-квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Спектрохимичен анализ“ за студенти завършили ОКС 

„Професионален бакалавър по 4.2. Химически науки“, задочно обучение. 

 

 

 

 

13.11.2020 г.                          Ръководител КАХКХ: 

     /доц. д-р Кирил Симитчиев/ 

 
 

  



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.11.2020 

       

     ПРОТОКОЛ № 13 

 

 На 12.11.2020 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия в делови порядък. 

Общ състав 12 

 

Обсъден бе учебен план за образователно-квалификационна степен 

Магистър, специалност „Спектрохимичен анализ“ за студенти, завършили 

„Професионален бакалавър по 4.2 Химически науки“, задочно обучение. 

Предложението за нов учебен план е мотивирано от появата на кандидат, който 

желае да се обучава по посочената Магистърска програма. 

 

Предложението е прието с 10 гласа „за“ 

 

12.11.2019     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 



 

 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) 

 

 

 

 

УЧЕБЕН   ПЛАН  

 

на специалност «Спектрохимичен анализ» след завършена 

ОКС «Професионален бакалавър по ПН 4.2. Химически науки» 

задочно обучение 

образователно-квалификационна степен «Магистър» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол № ххх/ хх. хх. хххх год. 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол № хх / хх. хх. хххх год. 

влиза в сила от учебната 2020/2021 год. 

 



 

 
 

ФФааккууллттеетт  

Химически 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

СПЕКТРОХИМИЧЕН АНАЛИЗ (след завършена ОКС „Професионален бакалавър по ПН 

4.2. Химически науки“) 

Форма на обучение 

Задочно 

ААннооттаацциияя  

 
Основната задача на магистърската програма по спектрохимичен анализ е да 

подготвя висококвалифицирани кадри за контролни, изследователски и изпитвателни 
аналитични лаборатории. Продължителността на обучение е 2 години (4 семестъра). В 
учебния план за „Професионални бакалаври“ е предвидено обучение по основните 
химически дисциплини през първата година, което има за цел да повиши знанията и 
уменията на студентите по неорганична, органична, аналитична химия и физикохимия, 
необходими за овладяването на надграждащото обучение по спектрохимични методи за 
анализ през втората година. Специализиращите курсове съчетават задълбочено 
разглеждане на фундаменталните основи на спектралните методи за анализ, допълнени с 
критичен преглед на съвременните тенденции в развитието на аналитичния 
инструментариум и методология.  

В обучението е поставен акцент върху принципите на “зелена химия” при 
разработване на методи за подготовка на проби и избор на краен метод за анализ на реални 
обекти. Студентите ще придобият знания и умения за компютърни методи за обработка и 
интерпретация на спектрална информация, както и за изграждане  и  поддържане на 
системи за контрол на качеството в аналитична лаборатория. Студентите 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. Завършилите магистърската програма по “Спектрохимичен анализ” 
са специалисти, придобили знания не само в областта на химията и физиката, но имат 
необходимата компютърна подготовка и квалификация, подходяща за самостоятелна 
работа и ръководни длъжности в рутинни лаборатории и в научно-изследователски 
центрове у нас и в чужбина. Придобитите в рамките на магистърската програма знания ще 
подготвят специалистите за продължаване на обучението им в следващото равнище  - за 
образователната и научна степен ДОКТОР. 

 

ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

ХИМИК-АНАЛИТИК 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”  

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  



 

По предлаганата магистърска програма могат да се обучават студенти, завършили 
ОКС „Профисионален бакалавър по ПН 4.2. Химически науки“. 

 

Ред за признаване на предходно обучение 

• ECTS координатора на Химическия факултет (проф. д-р Гинка Антова; e-mail: ginant@uni-
plovdiv.bg) 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 със 
спектрохимичния анализ формират 60 кредита (в това число 31 кредита от задължителни 
дисциплини, 15 кредита от научно изследователски проекти и практика, и 14 кредита от 
избираеми дисциплини)  и 15 от държавен изпит (или защита на дипломна работа).  
 

Профил на програмата (специалността) 

 
Учебният план включва 18 дисциплини, от които 13 завършват с изпит, а 5 с текуща оценка. 
Задължителните фундаментални дисциплини са 44,4% от ECTS кредитите по 
специалността, а специализиращите курсове по: съвременни тенденции и методи на 
атомната и молекулна спектроскопия; комбинирани хроматографски техники; компютърна 
обработка и интерпретация на спектрална информация, метрология и управление на 
качеството заемат 23% от кредитите. Практическите умения на студентите за 
самостоятелна експериментална работа се формират от включените в учебния план 
лабораторни упражнения и семинари, които съставляват 63,5% 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 11,1% от общия брой 
ECTS кредити.  
В учебния план са включени и 3 избираеми дисциплини, които носят 10,4% от общия брой 
ECTS кредити. 
 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
1. Теоретични и практически умения по съвременните методи на атомната спектроскопия 

(емисионна и абсорбционна) и елементната масспектрометрия 
2. Теоретични и практически умения по съвременните методи на молекулната 

спектроскопия (електронна, инфрачервена, раманова) 
3. Практически умения за създаване, проверяване и внедряване на методики за анализ на 

обекти от околната среда, индустрията, хранителната промишленост, селското 
стопанство, фармацията, медицината и др. 

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



 

5. Познаване и прилагане на съвременните методи за пробоподготовка, разделяне и 
концентриране при елементен, функционален и молекулен анализ  

6. Изчислителни умения, включително и с използване на специализирани софтуерни 
продукти   

7. Способност за наблюдение, контрол и документиране на всички етапи от аналитичния 
процес;  

8. Способност за получаване и интерпретация на спектрална информация. 
9. Владеене на практически умения за работа със съвременни спектрални инсрументи  
 

Професионален профил на завършилите  

 
Успешно завършилите магистърската програма “Спектрохимичен анализ” решават 

конкретни аналитични проблеми чрез използване на спектрални методи, съчетани с други 
комбинирани инструментални техники. Те са специалисти придобили знания не само в 
областта на спектрохимията, но имат солидна компютърна подготовка и висока 
квалификация, подходяща за самостоятелна работа и ръководни длъжности в рутинни 
лаборатории или научно-изследователски центрове у нас и в чужбина. Обучаващите се по 
програма за образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР ПО СПЕКТРОХИМИЧЕН 
АНАЛИЗ” се подготвят за следните дейности: 
• разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи спектрални методи за 

анализ и внедряването им в аналитичната практика 
• изпитвания и контрол на качеството на материали, суровини, полупродукти  в 

промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство, техниката, обекти от 
околната среда; 

• анализ и контрол на качеството на готова продукция в различни отрасли на икономиката 
• контрол на замърсяване на екологични обекти 
• анализ на храни, напитки, фармацевтични препарати, биологични и клинични обекти 
• научно-приложни изследвания в сферата на спектралния анализ на органични и 

неорганични вещества. 
 

Възможности за продължаване на обучението 

Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за получаване на 
образователно-научната степен “Доктор”, по обявените докторантски програми в 
Химическия факултет на ПУ.  
Дипломираните Магистри могат да продължат образованието си в други висши училища в 
страната или в чужбина, които имат акредитирани докторантски програми  в професионално 
направление 4.2. Химически науки. 



 

 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 
за специалност Спектрохимичен анализ (за неспециалисти) 

задочно обучение 
 

№ 

Код 
по 

ECTS Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни 

Извън
ауди-
торни 

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   
Комбинирани 
хроматографски техники  40 20 0 20 80 120 4 И 

2   
Съвременни методи и 
тенденции в елементния 
спектрален анализ 

50 20 0 30 130 180 6 И 

3   
Съвременни насоки в 
молекулния спектрален 
анализ 

50 20 0 30 130 180 6 И 

4  
Компютърна обработка на 
структурна и химична 
информация 

40 20 20 0 110 150 5 И 

5  Избираема дисциплина І 40 20 0 20 80 120 4 Т 

6   Курсов проект 60 0 0 60 90 150 5 Т 

Общо за 3-ти семестър 280 100 20 160 620 900 30  

 
 



 

4-ти семестър 

1 
  

Компютърни методи за 
обработка и интерпретация 
на спектрална информация 

40 20 20 0 110 150 5 И 

2   
Метрология и управление на 
качеството  40 20 20 0 110 150 5 И 

3   Избираема дисциплина ІІ 40 20 0 20 110 150 5 Т 

4   Избираема дисциплина ІII 40 20 0 20 110 150 5 Т 

5  
Научно изследователска 
практика 120 0 0 120 180 300 10 Т 

Общо за 4-ти семестър 280 80 40 160 620 900 30  

Общо за втора година на обучение: 560 180 60 320 1240 1800 60  

Общо за целия курс на обучение: 960 350 60 550 1640 3600 120  

Форма на дипломиране: 
Държавен изпит 

(писмен) или защита 
на дипломна работа 

 15  

Общ брой кредити: 135 

 

Избираеми дисциплини 

ІII семестър 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  
Компютърен достъп до 
научна информация  40 20 0 20 80 120 4 Т 

2  
Съвременни тенденции в 
пробоподготовката 40 20 0 20 80 120 4 Т 

3  Атомно-абсорбционна 
спектрометрия 40 20 0 20 80 120 4 Т 

ІV семестър 

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

2 
  

Масспектрометрия с 
индуктивно свързана 
плазма 

40 20 0 20 110 150 5 Т 

3 

  

Разкриване на структурата 
на органични съединения 
с методите на 
молекулната 
спектроскопия  

40 20 0 20 110 150 5 Т 

4 
  

Методи за разделяне и 
концентриране, щадящи 
околната среда 

40 20 0 20 110 150 5 Т 

5   
Зелени методи за следови 
елементен анализ 40 20 0 20 110 150 5 Т 

6 
  

 Статистическа обработка 
на данни и моделиране 
със системата  „ R” 

40 20 0 20 110 150 5 Т 



 

 

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 семестъра. 
Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на дисциплината и може да бъде:  

• писмена работа върху обявен изпитен конспект;  
• тест, включващ активни и/или пасивни въпроси;  
• решение на проблем или задачи.  

За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за изпит. 
През семестъра се провеждат контролни или курсови работи, които са съобразени със 
спецификата на изучаваните дисциплини и 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 
учебна дисциплина. 
Студентите имат право да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа (изпит или  
оценка от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на оценяващия преподавател. 
Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-
малък от една година от провеждането на изпита. 
Държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат от Държавна изпитна 
комисия, назначена със заповед на Ректора. 
 

Изисквания за завършване: 

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

Директор (или отговорник) на програма:  

доц. д-р Виолета Стефанова   
Консултации:  
Телефон: 032/ 261 337 
e-mail: stefanova@uni-plovdiv.bg 
 



[o ,{ou. a-p Bece.nr.rn Kneros

,(eran na Xltrrru'recxu <Daxylrer

npu fIY ,,fI. Xuleu4aPcru"

flaon.qlrs

AOKJIAA
or Aou. A-p BaHs Jlexosa

PlrosoAurcr xareApa

O6rua u HeopraEI'IqHa xllMll c Meroal'I(a Ha o6yreuxero flo XI'IMI'Ix

Ysaxael{u AoII. Krtreron,

Brg ocuoga Ha perrreH[e Ha 3aceAaHEe r{a KaTeapeHr{, c6Ber, cBcTorJI ce sa 28.1O-2020

r., flpe.tr/'IartM Aa BHecere sr,n oc:a o6clNgaue I{ ]'TB6pXIaBaHe B CscraBa Ha aspxaBHara

n3[r.rTHa KoMrrCI4s nO flporpaua na MOH ,,MOrunupauu yrureau" Aa 6's!.a't B(JIIoqeHI'l

cneAHrrTe llpealoAaBaTenl{ :

IlpeAceaare,'r: npoS. fuuxa Aurona

{Jrenose: Aoq. fropaau*a ,{ulrona, r:r. ac. Anroauera Aurelavena, r:r' ac' I'Iopaaura

creQanona u Eleua Togopona BoxxHoBa-cTe([anona - yvl.lten-HacTaBHLIK C I IIKC.

flpe4loxeur,rero 3a c6cTaBa Ha l{3rrr.rTHaTa KOMIICm e ctIJIacHo vn.15 a:r. (3) or

Hapea6ara 3a .u6pxaBHn rr3ucKBaHL sa upr,r4o6r.ruaxe ua upotf ecr,ronalna xsarM(buraq[,

,,Yvurea" u n cuna oT yre6 sata 2017 12018 r .

)*tn t+A $toyt,\r,U&rL'. l?'4L X'l'oc'
\

Ilputocrcenue:

flpenuc ot npotoror Nel90/28.10.2020 t-

Clnaxenue: /fu
/aoq. Bans Jlerosa'/

Pttcosoaurer Kareapa

O6ua u HeopraHI,IqEa xlrMul c MeroaI'IKa na o6yvenuero flo xIlMIl'

28.10.2020 r.

rp. flloogur



flpennc u:anerenxe

oT 3ace,[aHHe Ha (aTe.{pa

oHxMox
or 28.10.2020 r.
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Ha 28.102020 r. ce [poBe,{e 3ace,(anr.re Ha xareApeHru c'bBer Ha KareApa,,O6ua u aeopranrvHa xr.rMn, c

ueroguxa na o6yueur,Iero rto xl&trt".

C'bcraB Ha KareApenrlx cT rer 8.

flpnc]crBar 7: aou a-p BaH, JIexoBa, Aoq. a-p iiopaauxa An{oBa, rou. a-p llerr Mapunoaa, rn. ac. a-p

fropaaxxa CreQauoBa, rJr. ac. a-p AHToaHera AHreJraqeBa, r:r. ac. a-p fau ToHqeBa, rr. ac. A-p Kupnna CTofiHoBa

u u. ac. A-p flaae.n -Ilxea

oTcbcrBa l: aou. a-p fiopaanxa AxMoBa - nnareH orrrycx.

or rHeBHu pell no r, 2. CtcraR Ha H3[]rrHara KoMHcHl 3a rrpoBexaaHe Ha abpxaBeH I-I3[ITr no

flporpaua na MOH ,,1\4ormnpauu y*rrena" .

,{ou. Jlexora [poqere [perroxeHuero 3a sbcraB Ha H3nlfrHara KoMHc[t 3a npoBex,qaHe

AbpxaBeH H3[m ro flporpaMa Ha MOH ,,MorunrpaH]{ yqrTeJtu"

Cnea nposeaeHoro rJracyBaHe, rrpe/LloxeHxero e npxero c,r,c 7 r,raca ,,3a".

28.10.2020 r.

rfnoBlrB

llporoxor.u.rr:

CnaBoBa/



.{o .{ou. ,u-p Beceaun Kueror

,[erau na Xuuuvecxu @axyrrer

npu fIY ,,IL Xu:reu4apcxa"

flaosAr.rn

AO KJI AA
or AorI. A-p Bans Jlexosa

PrxorogrT el KareApa

O6rua u Heopfaur,rqHa xr.rMus c MeroarrKa xa o6yueuuero rro xr.rMr.t,

YnaNaeuu .qoq. Kueror,

Brg ocnoea Ha peureHr,re Ha 3aceaaHr{e Ha KareApeHr,rq c6Ber, crcrorJr ce sa 28.10.2020

r., [peAnaraM Aa BHecere rrn <DC sa o6clx,{aHe r.r },TBrpx,qaBaHe Ha nporp:Mara 3a AtpxaBeH

u3rrr{T no flporpaua ua MOH,,Motuwrpauu .yv:.4Tenla", KaKTo r4 flpeAJroxeHr{ero 3a r{aqnHa Ha

IIpOBeX,4aHe Ha .4spxaBHru rr3[r{T - qpe3 TeCT.

Ilpt*totceruue:

1. flpennc or uporoxon }M 90/28.10.2020 r.

2. Ilporpaua sa 4rpxaBeu rr3rrr.rr

28.10.2020 r.

rp. fhoe4ur

C ynaxeHr.re:

/aoq. BaHs Jlerosa./

Prrono4ure:r Kareapa

O6qa u Heopraur,rqua xr,rMr,r, c Meroauxa na o6yrenuer:o rro xLIMLL



[penuc rsa.nevexre

oT 3aceAaHHe Ha raTeapa

oHxMox
or 28.10.2020 r.
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Ha28.10.2020 r. ce flpoBeae 3ace.{aHue Ha xarerpeHr.r, claer ua rare,qpa ,,O6rua rr Heopr'aHr{qHa xr.rMnr c

uero4lrxa na o6yreHuero [o xm'{rr".

Crcrar na xaregpeHux crser 8.

flpncrcrrar 7: aoq A-p BaH, Jlexosa, AorI. A-p fopaaHKa Ar&roBa, Aort. A-p flerr Mapunoaa, rJr. aa. A-p

iiopaauxa CreQaxoBa, rrr. ac. a-p AHToaHera AHreJraqeBa, m. ac..{-p fan ToHrreBa, Dr. ac. a-p Kupura Crofixoaa

r u. ac. a-p flaaer -Ilnen

Orc-rcrsa l: ,uou, a-p fiopaaxxa ,fiuuoaa - rurareH orrryc(.

or AHeBHr,rJr pea tro r. 1.2. nporpaMara 3a a'bpxaBeu tl3[rrr Iro nporpaMa na MOH ,,Morrrrpaxn

yv ure,rr,r".

Aou. JIexoBa or6en{3a, qe BcIrqKL xoJler4 ureHoBe Ha KareApeHrrr crBer, ca flonfrnJll, Ha eneKTpoHHHTe

cu rro[Irr 3a pa3rJrexAaae u o6cT xaaae Ha uporpaMara 3a Abpx:rBeH rtnxr no nporpaMa sa MOH ,,Moruaupaxu

yqHTenn", xaro HanpaBH npeluoxeHr.re [bpxaBr[urr H3[rrr Aa ce [poBeAe qpe3 recr.

I'r, ac. a-p fiopaanra Crer[anoaa noAr(pe[[ nporp:rMara 3a a3rr:ara u Qopuara :a [poBexaaHero My qpe3

TECT.

C,rea npoaeaexoro lacyBaHe, flpe,n:toxeHlltra ca nplrerr-r cT c 7 uraca,,3a"

28. t0.2020 r.

I1rIoBAHB

flporoxolulrr:

C,rasoaa/



ПРОГРАМА 

за Държавен изпит по Методика на обучението по химия 

за спец. Учител по химия  

(по програмата на МОН „Мотивирани учители“) 

 

 

I. Актуални проблеми на методиката на обучението по химия 

● Цели на химическото образование. Цели и очаквани резултати от обучението по химия  

и опазване на околната среда (ХООС) в българското средно училище (СУ) 

● Съдържание на курса по ХООС – компоненти на учебното съдържание (факти, понятия, 

закономерности, закони и теории), подходи за структуриране на учебното съдържание 

● Компетентностен подход към образованието. Развитие на ключови компетентности чрез 

обучението по химия и междупредметни връзки 

● Учебният химичен експеримент като специфичен метод на обучението по химия, 

класификации на учебните химични експерименти 

● Учебни задачи по химия – определения, класификации 

● Формиране и развитие на основните химични понятия в курса по Човекът и природата 

(5.-6. клас) и по ХООС (7.-10. клас) в българското СУ 

● Изучаване на закони и на теории в училищния курс по ХООС – цели, учебно 

съдържание, подходи, методи и средства на обучение 

II. Oбщообразователна подготовка по ХООС  

● Основни акценти в Наредба №5 (от 2015 г.) на МОН за общообразователната подготовка 

● Структура на Държавните образователни стандарти (ДОС) за общообразователния 

предмет ХООС (7.-10. клас). Структура на учебните програми по ХООС (7.-10. клас) 

● Цели, очаквани резултати и учебно съдържание на учебния предмет ХООС (7. клас).   

Ключови компетентности и междупрeдметни връзки. Методически проблеми при 

изучаване на химичните елементи от алкалната група и от халогенната група 

● Цели, очаквани резултати и учебно съдържание на учебния предмет ХООС (8. клас). 

Ключови компетентности и междупрeдметни връзки. Методически проблеми при 

изучаване на химичните елементи от А групите 

● Цели, очаквани резултати и учебно съдържание на учебния предмет ХООС (9. клас). 

Ключови компетентности и междупрeдметни връзки. Методически проблеми при 

изучаване на органични вещества 

● Цели, очаквани резултати и учебно съдържание на учебния предмет ХООС (10. клас). 

Ключови компетентности и междупрeдметни връзки. Методически проблеми при 

изучаване на химични процеси 

Литература 

Пак, М. (2015). Теория и методика обучения химии. Санкт-Петербург: Изд. РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

Наредба №5 (от 2015 г.) на МОН за общообразователната подготовка. 

Учебни програми, действащи учебници и учебни пособия по ХООС за българското СУ. 

García-Martínez, J. and El. Serrano-Torregrosa – Eds (2015). Chemistry Education: Best 

Practices, Opportunities and Trends, First Edition. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 

Изпитът ще се проведе чрез решаване на тест. 



Тестът ще включва: 

5 задачи с избираем отговор на равнище знание (по 1 т. за всяка задача); 

5 задачи с кратък свободен отговор на равнище разбиране (по 2 т. за всяка задача); 

5 задачи с разширен свободен отговор на равнище приложение (по 5 т. за всяка задача). 

Максимален брой точки: 40. 

Формула за привеждане на точките в оценка: 2 + n.0,1, където n е броят на точките. 

 



Ao Aou. a-P Bece:lrlrr Kueros

,{exau ua Xuuuuecxu OaxY'rrer

npu flV ,,fI. XnleuaaPcrn"

flrogAttg

AOKJIAA
or Aolr' a-P BaHr Jlexosa

PtrosoAnre,'I xareApa

O6ua n HeopranuuHa xuMlt' c Meroauxa na o6yuenuero rro xItMIt'

Ysaxaelru aou. Knletos,

Bb3 ocHoBa Ha pelxeHlre Ha 3aceaaHle Ha Kare'4peHlt' crBer' cbcros'rl ce na 12'11'20 r"

npeAjlaraMAaBHeceTe3apa3rnexlaHeI,yrBrpx'[aBaueor(DC,pLKoBoAI,neJIHaMarltcT6pcKanporpaMa

,,O6yveuuero no xururar a yvralur{e" aa 6tae aoq' a-p Banc Jlexosa' c'{rraHo m yue6Hara 202012021 r'

flpearoxennero 6e o6ctaeuo u npuero Ha KareapeH cbBer'

IIptuotrce uue:

flpen,.rc ot nporoxor Nplgl l12'11'2020 c'

C yeaxeHue:
12 .l | .2020 r .

rp. flnoaaua
/aou. Baxq JIeKoea'/

FbroBo,4nren Kar€aPa

O6ua u ueopranraqHa XHMI1, c r*leroanxa na o6)t'reHuero [o xllMll'
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Ha 12.11.2020 r. ce npoBeae 3ace,(aHr,re Ha KareApeHu, c6Ber Ha xareApa ,,o6ula H HeopraHlnqHa

xr,tMI,Ic c Meroal,IKa ua o6yueuuero no xHt'.{Kf,".

Crcraa Ha KareapeHu.f, clser 8. flplrct crgar 8: Aou a-p BaH' Ierosa' Aou' r-p fopaaHKa

,{uuom, .4oq. A-p fleu Mapnuoaa, rn. ac. ,q-p fropaauxa Cre$anoua, rn' ac a-p AHroaHeTa

AHreraueea, rn. ac. a-p fa,rr Tonvena, rn. ac. a-p KxpuJIa C'rofiHoea li rn' ac' a-p flaee'r f,Hes'

or AHeBHH, peA no r. r. 1.2. O6yueHue no MarucrtpcKa nporpaua ,,O6yveunero no xuMH' s yuNluue"'

flo r. 1.2. or aHeBHH, pea, aoII. BaH-r Jleroaa npeAJroxx, BIB Bpb3l<a c neHcuoHl'rpaHero Ha aou'

A-p opaaHKa ,[uuoaa, 3a prKoBoaHTeJr Ha MarltcrbpcKa npofpaMa "o6yveuuvro 
no xHMIt' B

yunanule", goq. Baru Jlerora, cuur-axo m yue6una2020 I 2021 r"

Caea nposeAelro o6crx4aue, flpeAnoxeHlrero 6e raacyBaHo fi rIpl,rero c 8 rlaca ":a"

12.11.2020 r.

fLnosarlg

flpororo.nunr:



Ao Aoq. A-p Bece:rr'rn Kueron

.{eran na Xlrrrluuecru @axylrer

npu fIY ,,fI. Xuleu.qapcxu"

fInosAI,Is

AOKJIAA
or aoII. r-p BaHq Jlerosa

PlrosoAurer KareAPa

O6qa u HeopraHuqHa xuMI{, c MeroAI{Ka na o6y'reuue, o no xHMI4s

Ysaxael\,Iu Aoq. KMeros,

BlsocHonaHapeIxeHI,IeHa3aceAaHIIeHaKaTeApeHuqcI'BeT,cbcToflJlcega2S,l0.2020

r., flpeaJrartM Aa BHecere gtn <DC ga o6ctx'4aHe H ytBlpx.uaBaue I{a Haqr{Ha Ha [poBexAaHe Ha

KOHKlpCHr.rs r{3[rrT 3a aoxTopaHTr{ rro Heopranu.ma xuuu.e :a yre6uata2020121f. qpe: TeCT.

Ilpunocreuue:

flpeuzc or npororon Nel90/28.10.2020 r.

Cynaxenr,re: @
iaou. Banc Jlerosa/

Ptrono4urel ra, e4Pa

O6qa u Heopraarlqua xEMIt, c MeroAlII(a na o6yrenlrero uo xtrMlu

28.10.2020 r.

rp. flrogatrs
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Ha28.10.2020 r. ce [poBe,[e 3aceraHue Ha Kare,upeH]ir clBer Ha xare,(pa ,,O6ua r xeopraxmHa xxMI,L c

uero4ura aa o6yteHHero no xIrMIrr".

CbcraB Ha KarerpeHN.s ctser 8.

IlpucT craar 7: aorr A-p BaH, JIeKoBa. trou. tr-p fiop.aaHKa A[MoBa, Aou. ,{-p llerq MapnHoBa, rJr. ac. a-p

fiopnaura CrerDaaoBa, rn. ac. A-p AHToaHera AHre,raqeBa, rn. ac. a-p fan, ToHqeBa, rrt. ac. ,u-p K[pma Cro[HoBa

n m. ac. a-p naBen ,HeB

Orcrcrsa 1: nou. l-p flopaaat<a Ar'rMoBa - anareH orrrycx.

or rHeBHH, pea IIo r, 1.[. Ha.ruH Ha flpoBexaaHe Ha xoHxypcHlrre v3lltl't 3a aoxropal{rl-r IIo

Heopranuuna xrluru u Meroqlxa ua o6yreurero tro xlrMx, 3 a yrc6nara 2020/21 t.

,(ou. -Ilerosa npeDroxu KoHK)pcHr{re r-r:rrr{rr, 3a aoKTopaHTE B Kareapara sa yve6xara 2020121 r. ta ce

[poBeAe qpe3 TecT.

fn. ac. A-p fan, ToHqeBa n rn. ac. A-p flopaanra CreQaaoaa noAKpelIota t[opuara ra npoaex.(aHero Ha

I(OHKJPCHETE IBIII,ITH qPe3 TECT.

CneA fipoBe,aeHoro HacyaaHe, flpea,roxeHllrra ca lpwet],1 ctc 7 r,'raca ,,3a".

28.10.2020 r.

flIIorarm

n rro*on n*, 

_ffiurrr*



        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 12.11.2020 г. Катедреният съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия”, в делови порядък, обсъди и с 10 гласа „за“ прие следното решение относно 

конкурсния изпит за прием на редовни докторанти по ДП Аналитична химия през 

академичната 2020-2021 година: 

 

Конкурсният изпит за прием на редовни докторанти по ДП Аналитична 

химия, за учебната 2020-2021, да бъде проведен под формата на развиване на 2 теми 

(2 въпроса) от утвърдения изпитен конспект за прием на докторанти по 

Аналитична химия. 

 

С настоящият доклад предлагам на ФС на ХФ да утвърди решението на КС на КАХКХ. 

 

Прилагам: 

1. Препис-извлечение от протокол на заседание на КС на КАХКХ; 

 

 

 

 

13.11.2020 г.                          Ръководител КАХКХ: 

     /доц. д-р Кирил Симитчиев/ 

 
 

  



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.11.2020 

       

     ПРОТОКОЛ № 13 

 

 На 12.11.2020 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия в делови порядък. 

Общ състав 12 

 

Обсъдено бе предложение относно начин на провеждане на конкурсен изпит 

за прием на редовни докторанти по ДП Аналитична химия. Предложено бе 

изпитът за учебната 2020-2021 да бъде проведен под формата на развиване на 

две теми (два въпроса) от утвърдения изпитен конспект за прием на докторанти 

по Аналитична химия. 

Предложението е прието с 10 гласа „за“ 

 

12.11.2019     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 



.{o,{exana
Ha XlNru.recKr.r $axynrer
npu flY ,,f1. Xutrenaapcrr.r"

Tyx

A O r(Jr AA
or Aou. a-p Mapzx iiopganoea Anrelora_pouooa,

Psroso.qr er KareApa,,Xr.rur.ruxa rexnororuq..

focno4zn .{eran,

Brr aprsxa c o6qseHrre KoHKypcu 3a flptreM Ha .qoKropaHT u ta yteltara
2020/2021 r., Karelpenurr cbBer rpeMara crreAHHTe $oprr.ru sa rpoBexAaHe Ha

[r4cMeHr,r, KoHKypceH r{3rrr,rr 3a:

. Pegoaaa aorcoparrypa ro AorcropcKa nporpaMa: Texuottozttz Ha

HeopzaHuqHume 6et4ecmsa - noa Qoprr.rara Ha pa3Br.rBaHe Ha reMr, (2 rrnpoca) m
yrBbp.ueHr.r, r.r3rrr.rreH xoucnerr/nporparrla;

. Pegoana Aorcopanrypa ro AoKropcKa nporpaMa: Texuottozua Ha

cuaomuHcKume u pacmumetHu l4a3HUHU, CAnyHUme, emepu\Hume vhACIA U

napQruuepuiluo-Ko3*emuqHume npenapamu - nog Qopuara Ha pa3B BaHe ua rewu (2

ntnpoca) or )"TBbpAeHru ltstrlmeH roncnem/nporpaua.

flpa.narau rrperrr,rc or flporoxoJra Ha Kare.qpeHrm c6Ber.

I | .11 .2020 r.
I

Prxosoalrrer ra'r. XT: \r@
(nou.,u-p v.(qglrerf ea-eouronay



Kore4po "Xumuqxo rexHonotur"

flPOTOKOII Ne 136

oT KareApeHo cbBeqaHl4e

Ilpenrc

lxec 11.11.2020 ro,q. ce cbcrofl cbBeu..laHr4e Ha xar. Xrlarqxa rexHonoruff, B

eneKrpoHHa cpeAa Ha https://meet. un i-plovdiv. neUKXT.

flpucucreaxa: Aor.l. A-p M. AHrenoea-PoMoBa, AoLl. g-p l-. flarponoB, rn. ac. A-

p X. flerxoea, rn. ac. A-p O. Ter.reaa u rn. ac.4-p [4. Kocroaa.

Orcucreaxa: npo$. A-p I-. Axroea - B nnareH ornycK 14 Aorl. A-p Cr.

Araxacoea - B HennareH ornycK.

Creeqaxrero npeMtaHa npu cneAHr4s AHeBeH peA:

m.1 . Yqe6uu e'bnpocu

Brs apusra c o6saexr4re KoHKypcr,r 3a np[eM Ha AoKTopaHTr,t sa yve6xara

202012021 r., Kare4peuunr crBer npeAnara cneAHure SopMr4 3a npoBe4aHe Ha

n cMeHu, KoHKypceH r3ntlT 3a:

. Pe4oexa AoKropaHrypa no AoKTopcKa nporpaMa: Texxonorug Ha HeopraHuqH re
BeulecrBa - no4 Sopuara Ha pa3B BaHe Ha rcun (2 etnpoca) or yrBbpAeHue

H3n reH xoxcnerr/nporpaua;
. Pe4oaxa AoKropaHrypa no AorfiopcKa nporpaMa: Texxonor[q Ha xr4Borl4HcKure

pacl4TenHu Ma3H HH, canyHure, erepr4qHure Macfla u napSoueputaxo-

Ko3Merr4qHure flpenapar - no4 Qopuara Ha pa3BuBaHe Ha reMh (2 srnpoca) or
yrBbp.qeH14F 143nlrreH roncnerr/nporpaua.

[lporoxonrpan:

(xu rvr. X. Cnueouoea)

& TTnoaAuacxu Yxueepcurer "IToucri XunexAopcxu"



.{o.{erara
na Xu ru.recKu ([arylrer
upu IfY ,,fI. Xureugapcxu"

Tyr

AO r(nAA

Prrono4lrre.n rare4pa,,Xuuuvua lexttororru"

focuo.qun Aexan,

Mors Aa BHecere nrn (Daxylreru[s cbBer flpeAJ]oxeHrrero Ea KareApeHr,r, ctBer
AoKropaHT Braro Cnacos 9yrron ga Bt3crarroBrr pa6orara rro pe.qoBuara cH AoKTopaHTypa

ot 01.12.2020 r. flpolrxna, a ce HaJrara [opaar.r r,r3TrrqaHe Ha eAHoroArrrtrHr{, nep}roA Ha

[peKBcBaHe IIo JII{1IHLr [pUqr,rHX.

Elaro Cnacog 9y.rron e peAoBeH AoKTopaHr I<bM KareApara rro AoKTopcKa [porpaMa
"Texno:roru.r Ha xI,IBorEHcKI,ITe I,I pacrI,ITenHI{ Ma3HI,IHI,I, ca[]'HETe, greprtmxre MacJIa I,I

uap1[rornrepuftno-Ko3MerlrqHxre [peuaparu", ctc cpor Ha 3aB6plrnane 01.03.2020 r.

Teua na Arrcepraqr.roHHr.rs rpy,q: ,,Ctcmaa Hd ocmdmbgHu tunudruu npodyxmu u

antaHuemo ut, sbpxy npoqeca na o6pa6omxa Ha KynmypatHa meqHocm npu nony4asaHe Ha

anmu6uomura Salinomycin (Caruuonu4un)", c nayveu ptr(oBoAr,rren: npo$. A-p fr,ruKa

Aranacosa AHrosa.

flpunararrr rrroa6a o'r aoKTopaHT E:raro 9yrxoa u flperruc or rrporoKoJra Ha

(aTeaper {, c6BeT.

or .qoq. r-p Mapur I,lopaauona Aurerona-Porrrora,

Prxosoalrer xaregpa XT: \d
(aou. A-p vlqy{r.e}o"u-lororu)

1 1. I L2020 r.



Koregpo "Xumuqxo texuonorus"

flPOTOKOII Ne 136

oT KaTeApeHo clBeqaHue

flpenrc

Anec 1 1 .1 1 .2020 roe. ce cbcrot cr,Ber4aHne na rar. XuuuqHa rexHonorun, B

eneKrpoHHa cpeAa Ha https://meet. uni-plovdiv. neUKXT

flpucucraaxa: Aoq. A-p M. AHrenoea-PoMoBa, Aor.l.4-p l-. FlarpouoB, rn. ac. A-

p X. [lerxoea, rn. ac. A-p O. TeHeea a rn. ac. g-p lz1. Kocroaa.

Orcucraaxa: npoQ. A-p F. Axroea - B nnareH ornycK, Aoq. A-p Cr.Araxacoea

- B HennaTeH oTnycK.

Cuseu.laHuero npeMuHa npu cneAHlrn AHeBeH peA:

m.1. Y,ae6nu e'bnpocu

Paarne4ara 6e uon6ara Ha AoKTopaHT Enaro Cnacoe 9yvroa 3a

Bb3craHoBrBaxe pa6orara no peAoBHara cu AolffopaHrypa ot 01.12.2020 r.

flpounxara ce Harara nopa4u H3Tr4qaHe Ha eAHoroAhtxH[t nepuoA Ha npeKbcBaHe

no nuqHl4 npui{t4H]4.

6naro Cnacoe 9yvxos e peAoBeH AolfiopaHT KbM KareApara no AorfiopcKa

nporpaMa "Texxonorus Ha xhBorHHcKrre u pacrt4TenHu Ma3HuH14, canyHure,

erepr4qHhre Macna 14 napQnueprafrr.ro-Ko3MeruqHure npenapar ", cbc cpoK Ha

3aBbpuBaHe 01.03.2020 r.

Teua xa AucepraqgloHHvtl TpyA'. ,,Cucrae Ha ocrarbqHt4 JrunuAHt4 npoAylfix 14

BnuqHuero uM Bbpxy npoqeca ua o6pa6orra Ha KynrypanHa reqHocr npu

nonyqaBaHe ua auru6roTura Salinomycin (Canuxouuqux)", c xaytex pbKoBoAuren:

npoQ. A-p l-uxra Araxacoea AHroea.

flpororonupan: e/
(xru. X. Craueoxoea)

TTnoaAuacrr Yxrsepcurer "TTqt,tcrfi XunexAopcxu"



.(o Pexropa

na fIY ,,fL Xunengapcxn"

Tyx

MOJIEA

or Eraro Cnacon r{ymon,

peAoBeH AoKTopaHT K6M KareApa ,,Xlrru,ruua texHoronrr" rlo AoKTopcKa

flporpaMa "Texxolorut Ha xI,IBorI,IHcKI,ITe I{ pacrI,ITeJIHIr Ma3HI,IHr,r, canyHl4Te,

erepurrHr.rre MacJra r.r nap$rorr,repuft Ho-Ko3Merr,rrrurare npeuapa:rn"

focno4uu Perrop,

Mo.ns Aa Bb3craHoB, pa6orara no peAoBHara cI{ AoKTopaHrypa or
01.12.2020 r., flopaArr lr3TlrqaHe Ha r.rcKanoro or MeH [peKtcBaHe 3a flepuoA or
e.qHa roAr4Ha no JII,IT{HIj fipLlqLtHu.

9.11.2020 r. [orropaur:
(E.9yuxon)



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 16.11.2020 г. Катедреният съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия”, в делови порядък, обсъди и с 7 гласа „за“ одобри молба от редовен 

докторант Нора Георгиева Сотирова за възобновяване на обучението ѝ по ДП 

Аналитична химия, считано от 01.12.2020 г. Докторантурата на Нора Сотирова бе 

прекъсната за периода 01.12.2019 – 30.11.2020 г. по семейни причини. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди решението на КС на КАХКХ, относно възобновяване 

на обучението на редовен докторант Нора Сотирова. 

 

 

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокол на катедрения съвет; 
2. Молба от докторант Нора Сотирова. 

 

 

 

17.11.2020 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 17.11.2020 

       

     ПРОТОКОЛ № 14 

 

 На 17.11.2020 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия в делови порядък. 

Общ състав 12 

Обсъдена бе молбата на редовен докторант Нора Георгиева Сотирова за 

възобновяване на обучението ѝ по ДП Аналитична химия, считано от 

01.12.2020г. Докторантурата на Нора Сотирова бе прекъсната за периода 

01.12.2019 – 30.11.2020 г. по семейни причини. 

Предложението бе прието със 7 гласа „за“. 

 

17.11.2020     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 



ДО РЕКТОРА 

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

 

 

 

М  О  Л   Б  А 
 

 

от  Нора Георгиева Сотирова, 

редовен докторант към катедра „Аналитична химия и компютърна химия“, 

Химически факултет 

 

 

 

ГОСПОДИН  РЕКТОР, 

 

 

Моля за разрешение да продължа обучението си като докторант . 

 

Моля, да влезе в сила от 01.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 16.11.2020 г.  С  уважение : ........................... 

гр. Пловдив 



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 29.11.2020 г., беше обсъдено кадровото състояние на Катедрата с оглед 

осигуряването на учебните занятия. Във връзка с това бе отбелязано, че академичният състав на 

КАХКХ е с висока аудиторна заетост, която допълнително нарасна след напускане на работното 

място в КАХКХ от гл. ас. д-р Огнян Пукалов през м. Август 2020 г.. През последните няколко 

години общият брой на аудиторните часове в КАХКХ надвишава 5500 часа (за учебната 2020/2021 

– 5803 часа след редукция за курсовете с маломерен брой студенти). Въпреки мерките за 

оптимизиране на заетостта на преподавателите (сливане на лекционни курсове и обединяване 

на малки групи студенти от различни специалности в сборни групи за провеждане на 

упражнения) натовареността на академичния състав остава сред най-високите в Химическия 

факултет. За настоящата учебна година икономията на часове в КАХКХ, поради провеждане на 

слети в поток занятия със студенти от различни специалности, възлиза на повече от 2000 часа. 

В момента академичният състав на КАХКХ е 12 преподаватели на основен трудов договор 

(1 професор, 4 доцента, 5 главни асистента и 2 асистента като единият от посочените главни 

асистенти е в дългосрочен болничен). Асистентите провеждат практическо обучение в 8 

различни направления: компютърни дисциплини (включително 4 курса със студенти от 

Биологически и Филологически факултет), статистика и метрология, хeмoметрия; 

пробоподготовка и методи за разделяне и концентриране; аналитична химия (включително 8 

курса със студенти от Биологически факултет и 1 курс със студенти от Физико-технологичния 

факултет); инструментални методи (включително 1 курс със студенти от Биологически факултет); 

анализ на лекарствени вещества I част (включително 1 курс със студенти от Биологически 

факултет), клинични анализи; контрол и управление на качеството на химичните изпитвания, 

нормативни документи и регулации при анализ и контрол; атмосферна химия. В КАХКХ също 

така се провеждат и упражнения по „Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда“  към магистърска програма „Учител по химия“ 

(държавна поръчка) както и упражнения по „Анализ на екологични обекти“ към магистърска 

програма „Химия и екология“ (държавна поръчка). 

За академичната 2020/2021 г. общият брой на часовете от практически занятия 

(семинари и упражнения) е 3361 часа. Провеждането на тези занятия от 7 асистента (при 

увеличение на състава на КАХКХ с един асистент и имайки предвид отсъствието на един от 

главните асистенти, поради дългосрочен болничен) съответства на годишен норматив от 480 

часа. Важно е да се отбележи, че четирима от главните асистенти в КАХКХ (гл. ас. д-р Д. 

Георгиева, гл. ас. д-р А. Терзийски, гл. ас. д-р Слава Цонева и гл. ас. д-р В. Паскалева) също водят 

и лекционни курсове, възлизащи на 578 часа за учебната 2020/2021. 

Представените данни показват, че след напускането на гл. ас. д-р Огнян Пукалов броят 

на асистентите в КАХКХ е недостатъчен за осигуряване на практическото обучение на студентите. 

Във връзка с това КС на КАХКХ обсъди и единодушно прие с 8 гласа „за“ предложение за 

назначаване на Димитър Генчев Стоицов като асистент към КАХКХ за период от четири години, 

считано от 01 Януари 2021 г. Димитър Стоицов е завършил бакалавърска програма „Анализ и 

контрол“, той е дипломиран магистър (Спектрохимичен анализ), успешно разработил 

магистърска дипломна работа като Еразъм студент в Университета в Аликанте, Испания. 
 

Надявам се, че ФС на ХФ ще подкрепи направеното предложение. 
 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет. 
 

30.10.2020 г.                                                                         Ръководител КАХКХ: 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 29.10.2020 

       

     ПРОТОКОЛ № 12 

 

 На 29.10.2020 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра “АХКХ”. 

Общ състав 12 

Присъстват 8, отсъстват доц. В.Кметов, гл.ас. А.Терзийски, ас. Л. Кайнарова – по 

уважителни причини, гл.ас. Е. Върбанова – в майчинство 

Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Кадрови въпроси 
3. Текущи въпроси 

По точка 2 беше обсъдено кадровото състояние на катедрата с оглед осигуряването на 

учебните занятия.  Във връзка с това бе отбелязано, че академичният състав на КАХКХ е с 

висока аудиторна заетост, която допълнително нарасна след напускане на работното място 

в КАХКХ от гл. ас. д-р Огнян Пукалов през м. Август 2020 г.. През последните няколко 

години общият брой на аудиторните часове в КАХКХ надвишава 5500 часа (за учебната 

2020/2021 – 5803 часа след редукция за курсовете с маломерен брой студенти). Въпреки 

мерките за оптимизиране на заетостта на преподавателите (сливане на лекционни курсове 

и обединяване на малки групи студенти от различни специалности в сборни групи за 

провеждане на упражнения) натовареността на академичния състав остава сред най-

високите в Химическия факултет. За настоящата учебна година икономията на часове в 

КАХКХ, поради провеждане на слети в поток занятия със студенти от различни 

специалности, възлиза на повече от 2000 часа. 

В момента академичният състав на КАХКХ е 12 преподаватели на основен трудов договор 

(1 професор, 4 доцента, 5 главни асистента и 2 асистента като единият от посочените главни 

асистенти е в дългосрочен болничен). Асистентите провеждат практическо обучение в 8 

различни направления: компютърни дисциплини (включително 4 курса със студенти от 

Биологически и Филологически факултет), статистика и метрология, хeмoметрия; 

пробоподготовка и методи за разделяне и концентриране; аналитична химия (включително 

8 курса със студенти от Биологически факултет и 1 курс със студенти от Физико-

технологичния факултет); инструментални методи (включително 1 курс със студенти от 

Биологически факултет); анализ на лекарствени вещества I част (включително 1 курс със 

студенти от Биологически факултет), клинични анализи; контрол и управление на 

качеството на химичните изпитвания, нормативни документи и регулации при анализ и 

контрол; атмосферна химия. В КАХКХ също така се провеждат и упражнения по 

„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“  

към магистърска програма „Учител по химия“ (държавна поръчка) както и упражнения по 

„Анализ на екологични обекти“ към магистърска програма „Химия и екология“ (държавна 

поръчка). 

За академичната 2020/2021 г. общият брой на часовете от практически занятия (семинари и 

упражнения) е 3361 часа. Провеждането на тези занятия от 7 асистента (при увеличение на 

състава на КАХКХ с един асистент и имайки предвид отсъствието на един от главните 

асистенти, поради дългосрочен болничен) ще съответства на годишен норматив от 480 часа. 

Важно е да се отбележи, че четирима от главните асистенти в КАХКХ (гл. ас. д-р Д. 

Георгиева, гл. ас. д-р А. Терзийски, гл. ас. д-р Слава Цонева и гл. ас. д-р В. Паскалева) също 

водят и лекционни курсове, възлизащи на 578 часа за учебната 2020/2021. 

Представените данни показват, че след напускането на гл. ас. д-р Огнян Пукалов броят 



на асистентите в КАХКХ е недостатъчен за осигуряване на практическото обучение на 

студентите. 

Във връзка с това КС на КАХКХ обсъди предложението за назначаване на Димитър 

Генчев Стоицов като асистент към КАХКХ за период от четири години, считано от 01 

Януари 2021г. Димитър Стоицов е завършил бакалавърска програма „Анализ и контрол“, 

той е дипломиран магистър (Спектрохимичен анализ), успешно разработил магистърска 

дипломна работа като Еразъм студент в Университета в Аликанте, Испания. 

Предложението беше гласувано и подкрепено с 8 гласа „за“.  

 

30.10.2020 г.     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 



AO P-n KATEIPA XI4MI4TIHA TEXHOIOft4_f,

ny "rlAr4cr4ru xnnEHIApCKr4. nnoBAr4B

MOJIEA

or AorI. A-p Aar.ro Tonven Tonueu,

xare4pa,,Xr.ruuqua rexHororuc"

f-xo P-,n KareApa,

Mora 4a ura 6lge parpemeu HenJrareH ornyc( cqr{Tarro or 2.1| .2020 ao 12.0g.2021 sa

pa6ora raro pEr(oBo.q ren Ha Ha) {eH [poeKT uo clequlurHocrra u3BLH crparrara. oruycxrr
IIIe 6rAe c B63MOXHOCT 3a rrpeKECBaHe IIpU UeO6XO4UTUOCT OT IIpUCsCTBeHu nerquz,. flo ro:u
IIpoeI(T r-rMa yqacTr,re rpyfla oT r(aTeapaTa c5c cTorraHcKr,t aotoBop.

flo noro6na 'reuarar(a e flo,qrorBeg r,r apoeKT rrpe: Muncrepcr:no'ro Ha rrHAycrparara no:

Lluoaaq.uu rr KouK)peHrocfloco6nocr

Texnonoruuno pa3BLITI.Ie rr rruoBaur,rlr

Pa-rpa6ornaue Ha [po.qyKToBr.r u npox3BoacrBeHu r,rHoBarl[u

@uuaucupanero Ha npoeKrr,rre or ropgr.r, pa3AeJr ce ornara ao flpon e,lasa2l2l raJru ao BTopo

HapexlaEe [opaAr{ HacTorrqaTa Br.rpycHa rraHleMr.rqHa cr,rTyau[q.

ll-ruarra yve6ua uaroBapeHocr trpe: To3H nepnoA.

16.10.2020 r., rp. fhon4un Aoq. .4-p A. Tosqen:



!o .{exaHa

Ha XHNIuqecxu rfary,rrer

npu flY ..fI. Xu;reHAapcxn"

Tyx

AO KJI AA

or AorI. a-p Maprlr fropaauoea Aurerona-Potrrona,

Prxosoarrrer xare4pa,,Xut'.tttuua rexsolorul"

focnoAuu Aexau,

Ha 26.10.2020 r. ce cbcro, Kare4peu cr,Ber B Kar. Xlruuqua rexso,rorur. PaarleaaHa

6e rrlol6ar:a na aoq. a-p Aasqo Tonqeg ToH.Ies ga HenrareH orrlycK 3a nepuoa or 02.11.2020

r. rc 12.08.2021 r.

Hcxasero My e BrB Bpr3Ka c flpoabnxaBaHe ua pa6orara My Karo pr,KoBoaI'ITeJ] Ha

MexayHapoAeH npoexT [o rexHoJlor[r, ycrpoftcrno H KoHcyMarI'IBIt 3a 3aul{Ta Ha ueEHI4

aoKyMeHrn H3BIH crpaHara. flo rogu npoeKr IrMa yqacrlre rpyna or KareApara cbc

cTo[aHcKr.r aoroBop.

flonacrorueu yqacrBa I,I B noAroroBKara Ha npoeKT 3a KoHI(ypc xru Munucrepcrno

Ha uKoHoMr,rKara no: Onepau.IBHa IlporpaMa: HHosauufi u I(oHKypaHTHocnoco6uocr;

Ilpttopureun ocu: TexnoaoruHo pa3Blrrlre t.t uHoBaII[[; HauN.renoeaH[e Ha npolleaypara:

Paapa6o'rnane Ha npoayKToBn u [pon3BoacrBeHlr I,rHoBaII[u.

9reuosere Ha KareApeHlrfl cbBer npl,Iexa uol6ata 3a yAbJIxaBaHe Ha He[JIareHE,

ornycr Ha Aou. a-p. ,{. Tonqen ll npe.4nara ua <Daryrrerxu{ cbBer ra yrBbpan

yAtJrxaBaHEro Ha HelJIareHIu My ornycK, cql,IraHo or 02.11.2020 r. ao 12.08.2021 r.

flpurarau uor6a or aou. a-p [. Touvee H flpent,rc or flporoxoJla Ha KareapeHl'L

CGBCT.

27.102020 r. Pr,xoeorure,'r raregpa X'I)

(.[otl.,n-P ona-Poruora)



Koregpo "Xumuqxo texHonotus"

flPOTOKOII Ne 135

or KareApeHo cbBeu{aH}re

llpenrc

,Qxec 26.10.2020 ro4. ce cbcroa cbBeulaHue Ha rat. Xutd .lHa rexHoflorue.

llpucucreaxa: npo$. A-p l-. Anroea, Aor.l. A-p M. Anrenoaa-PoMoBa, Aoq. A-p

l-. l'larpoxoe, rn. ac. A-p X. flerxoea, rn. ac. A-p O. Ter.reea u rn. ac. g-p 121. Kocroea.

Orcrcrsaxa: Aor.l. A-p Cr. AraHacoea - B HenrareH ornycK.

Crreer4auuero npeM Ha nplt cfleAHhs AHeBeH peA:

m.1 . Kadpoeu Bbnpocu

9neHoeere Ha KareApeHr4fl cbBer pa3rne4axa uon6ara Ha Aoq. A-p Aarqo

Tox.iee Toxqee 3a HennareH ornycx 3a nepnoA or 02.11.2020 r. ao 12.08.2021 r.

hcxanero My e BbB Bpb3Ka c npoAlnxaBaHe xa pa6orara My Karo

pbKoBoAr4ren Ha MeXqyHapoAeH npoeKT no rexHonor q, ycrpoficrao u KoHcyMar BH

3a 3au.lura Ha qeHH AoKyMeHTu r43BbH crpaHara. flo rogu npoeKr Ma yqacrue

rpyna or KareApara cbc cronaHcKl4 AoroBop.

FoHacroculeM yqacrBa 14 B noAroroBKara Ha npoeKT 3a KoHtrypc KbM

Muuncrepcreo Ha uKoHoM Kara no: Oneparusua nporpaMa: ,ltioeaquu v

KoHKypaHrHocnoco6xocr; Flpuopureur ocu: Texxonorr4Ho pa3Burue u uHoBaquu;

HauMexoeaxue Ha npoqeAypara: Paspa6oraaHe Ha npoAytooBl4 u npou3BoAcrBeHu

uHoBaquh.

Vnexoeere Ha KareApeHr4s cbBer npuexa mon6ara 3a yAbnxaBaHe Ha

HenflareHhfl ornycK Ha Aoq. A-p !. Toxves h npeAnara xa <Daxynreruue cbBer Aa

yrBbpAr4 yAbnxaBaHero Ha HennareHufl My ornycK, ct{uraHo ot 02.11.2020 r. Ao

12.08.2021 r.

[Iporoxonupan, #r/
(xuu. X. Cuueoxoea)

6 TTnoaauacru Yxuaepcurer "TToucui Xunexaopcru"



!,o /leraua
Ha Xuuuqecru t|aryrrer

npr.r tlV ..f1. XrueHtaPcxu"

Tyr

AOKJIAA

or Aou. a-p Mapr'Ir fiopaauosa Aurerosa-PoMosa,

Pr,roeoAurer KareApa,,Xutrlrauua rexsottotus"

locno.quu Aexau,

Molr npo$. A-p AIraHa AtaHacosa KupuH ga 6r,4e xoHopynaH rpenoAaBarerl

3a BO.UeHe Ha JteKUr,toHHr,r KypCOBe 3a CTyAeHTu oT MaILICTbpCKa npgrpaMa ,,XUrraul r't

erorortu", 3aAoqHo o6yueuue, AbpxaBHa IIopl,qKa tlo cJIeAHI'lre ,u[tcu]rrlJ'tl'lHIr:

I ceuecmtp

O6qa eroloruq - 30 qaca

3auuresu nplpoAHlr o6erru - 20 qaca

II cenecmrp

EuounAuraqlu H eKoroKcI'IKoJIorur - 20 'raca

O6uo ga I u II ceuecrtp - 70 qaca, rpupaBHeHu Karo ynporHeHl{r.

flpurarau npefltrc or nporoKona Ha KareApeHl'r, cbBer'

I l.l 1.2020 r. Prxoaogure:r rar. XT:
(aou. a-p M. .Agy'erdna-Porraona)



Kore4po "Xul u,{xo texqonoru*"

flPOTOKOA Ne 136

oT KaTeApeHo cbBeu.laHhe

llpenrc

Axec 1 'l .1 1 .2020 roa. ce cbcron cbBeu.laHhe xa xar. XuMr,r,{Ha rexHoror s, B

efleKrpoHHa cpeAa Ha https:i/meet. uni-plovdiv. neVKXT

llpucrcreaxa: Aoq. A-p M. Anrenoea-PoMoBa, Aoq.4-p F. l'larpoxoB, rfl. ac. A-
p X. flerxoea, rn. ac. A-p O. Texeea v rn. ac. g-p lz1. Kocroaa.

Orcucrsaxa: npo$ A-p T. AHroBa - B nnareH ornycK t4 goLl. A-p Cr.

AraHacoea - B HennareH ornycK.

Cueeqaxuero npeMuHa npu cneAHne AHeBeH peA:

m.1 . Yqedsu ebnpocu

Pasrne4axo 6e npe4onoxexuero npoS. A-p !ilaHa Araxacoaa Kuprax ga

6t4e xoxopyeaH npenolqaBarefl 3a BoAeHe Ha neKquoHHt4 lrypcoBe 3a cryAeHTu or
Marucr"bpcKa nporpaMa,,Xuuua eKoflorr4r" (aa4ovno o6yvexre, AbpxaBHa
nopuvxa).

Kare4penranr cbBer npeAnoxra npo$. A-p AuaHa Araxacoaa Krapux 4a 6uge

xoHopyBaH npenoAaBaren no AucqunnuHure: "O6qa eKoflorue" - 30 qaca;

,,3aqurexr npupoAHr4 o6erru" - 20 .laca u ,,Suoun4uxaqur n eKoroxo4Konorus" - 20

vaca. O6qo sa I ll ceturecrbp - 70 qaca, nphpaBHeHu Karo ynpaxHeHue.

9nexosere Ha KareApeHue clBer np exa npeAnoxeHuero.

,a'7.v
Ilporoxonupan, -Cq

(xurvr. X. iraueoxoaa;

& TTnoaauscxu Yxlrsepcurer "TToucrai XuneHAopcxu"



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за такси за платено обучение за допълнителни курсове и квалификации към 

Химически факултет през учебната 2020/2021 година 
 
 

Допълнителни квалификации 

Високоефективна течна хроматография задочно (1 семестър) 700 лв. 

Краткосрочни курсове 

Курс “Базова статистика и метрология в 

химичния анализ” 

8 часа 120 лв. 

Курс “Вътрешно-лабораторно валидиране на 

процедурата на изпитване при химични 

анализи”. 

8 часа 120 лв. 

Курс “Неопределеност при химични изпитвания 

и изготвяне бюджет на неопределеността на 

резултати от химични анализи” 

8 часа 120 лв. 

Курс “Пламъков атомно-абсорбционен 

спектрален анализ (FAAS), аналитични 

характеристики и приложения” 

24 часа 360 лв. 

Курс “Електротермичен атомно-абсорбционен 

спектрален анализ (ETAAS), аналитични 

характеристики и приложения” 

24 часа 360 лв. 

Курс “Оптико емисионен анализ с индуктивно 

свързана плазма (ICP-OES), аналитични 

характеристики и приложения” 

24 часа 360 лв. 

Курс “Приложение на масспектрометричния 

анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-МS)” 

24 часа 360 лв. 

Курс “Газова и течна хроматография” 25 часа 250 лв. 

 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 

Д О К Л А Д 

от проф. д-р Гинка Антова 

Председател на комисията по качество на Химически факултет 

  

Уважаеми г-н Декан,  

Моля да внесете за обсъждане и одобрение на докладите с обобщени резултати от 

анкетиране на студентите (анкетна карта №2 и анкетна карта №3) в Химически факултет 

за учебната 2018/2019 год, както и доклада от резултатите от анкетирането на 

новоприетите студенти (първокурсници) през 2020 г. Анализът на данните от анкетните 

проучвания, както и изготвените доклади бяха обсъдени и одобрени от КК при ХФ на 29 

октомври 2020 г.  

 

 

30.10.2020 г.      Председател КК при ХФ:……………………. 

Пловдив       проф. д-р Гинка Антова 
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РЕЗУЛТАТИ 

ОТ АНКЕТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ (АНКЕТНА КАРТА №2) 

В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

за 2018/19 учебна  година 

 

Анкетна карта №2 е част от системата за оценяване на учебния процес ежегодно. 

Това проучване е проведено през 2019 година сред студенти обучаващи се в  

Химически факултет в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и 

„магистър”. 

Анкетата е попълнена от  143 студента, разпределени по специалности както следва:  

 

Специалност 
Анкетирани 

студенти 

% от общия брой 

студенти 

Медицинска химия – бакалаври 69 48,2 

Анализ и контрол 4 2,8 

Компютърна химия 3 2,1 

Химия – редовно обучение – бакалаври 5 3,5 

Химия – задочно обучение, бакалаври 34 23,8 

Медицинска химия – магистри 3 2,1 

Учител по химия - магистри 16 11,2 

Хранителна химия 9 6,3 

Общ брой анкетирани студенти 143 100,0 

 

Резултатите са обобщени и е направен коментар по раздели. 

 

І. Раздел Запознатост и оценки на учебния процес 

Всички студенти заявяват, че са запознати с квалификационната характеристика 

на специалността си – 65,0% напълно и 31% отчасти. Явно квалификационната 

характеристика играе основна роля при избора на специалност. Всички студенти 

(100%) познават и учебния план на специалността си – 79% да, напълно и 21% да, 

отчасти. Очевидно студентите имат необходимата предварителна информация за 

желаната специалност. 
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Близо една трета от анкетираните (30,8 %) считат, че подготовката им в училище 

е напълно достатъчна, за да се справят с учебния материал в университета, 41,3% 

изразяват мнение, че подготовката им в училище само отчасти покрива базовите 

изисквания на учебния материал във висшето училище. 25,9% от анкетираните 

категорично считат, че обучението в средните училища е недостатъчно, за да се справят 

с учебния материал в университета, а 2,1% не са дали отговор.  

Лекциите не са задължителни, но повече от половината студенти (66,4%) 

декларират, че са посещавали над 75% от лекциите, едва 4,9 % посочват, че са посетили 

под 25% от лекциите. Анкетираните студенти посочват следните причини за да 

отсъстват от лекции: 59,4% не посещават лекции. защото работят по време на 

обучението си, 10,9% от студентите посочват, че лекциите са им безинтересни и затова 

не ги посещават, 9,8% смятат, че могат и сами да се подготвят, а 19,6% от анкетираните 

изобщо не дават отговор на въпроса. Това е индикация за липса на интерес и мотивация 

у студентите да придобиват знания и умения в съответната област на квалификация, 

която сами са избрали. 88,8% от студентите са посочили че всички преподаватели  

водят редовно своите лекции/упражнения, а 9,8% от студентите смятат, че над 75% от 

преподавателите водят редовно своите лекции и упражнения. Едва 0,7% от 

анкетираните студенти смятат, че под 25% от преподавателите си водят редовно  

занятията. В сравнение с предходната учебна година се забелязва повишение на 

процента студенти, които са посочили, че над 75% от преподавателите водят редовно 

своите лекции и упражнения (88,8% срещу 74,75%). 
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Отговори

Познавате ли учебния план на специалността, 
по който се обучавате?
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Относителният дял на преподавателите, които успяват да заинтересоват 

студентите по време на своите занятия е също много висок - 88,8% (съответно 50,3% - 

над 75% и 38,5% - между 75-50%), и само 10,5% посочват, че под 25% от 

преподавателите не успяват да ги заинтересоват. В сравнение с 2017/18 учебна година 

процентът на студентите посочили, че над 75% от преподавателите са успели да ги 

заинтересоват е повишен с 7 % (50,3 срещу 43,4%). 

 

 

Според 98,6% от студентите, преподавателите прилагат ефективна система за 

контрол (66,4% - над 75%, 25,9% - между 75 – 50% и 6,3% - под 25%) и само 1,4% не са 

дали отговор на този въпрос. Явно е, че преподавателите са работили върху 

подобряване на системата за контрол, тъй като в сравнение с предходната година се 

забелязва подобрение по този показател (през 2017/18 г. - 48,5% над 75%, 36,4% - 

между 75 – 50% и 2,0% - под 25%) и 13,1% - без отговор). 
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Около 22% от анкетираните дават препоръки към дейността на преподавателите, 

за подобряване на качеството на преподаване. 

По отношение на езиковата подготовка само 29% смятат, че предоставените 

възможности за подобряване на езиковата им подготовка са напълно достатъчни, с 

уклончив отговор (да, отчасти) са 43%, но и процентът на отрицателно отговорили не е 

малък – 26%. Според 50,3% часовете за практическа подготовка са напълно достатъчни, 

35% смятат „да, отчасти“ и според 13,3% не са достатъчни и е необходимо тяхното 

увеличаване. 

Над 90% от студентите смятат, че обучението по избраната от тях специалност 

допринася за реализацията им по специалността, но все още голяма част посочват, че 

това е само в известна степен (41,3%). 
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Но в сравнение с предходната 2017/2018 учебна година процентът на 

отговорилите „да в значителна степен“ е намалял с около 10% (от 62% до 52%), а на 

отговора „в известна степен“ е повишен с 6% (35 % срещу 41,3%). Според рейтинговата 

система на висшите училища в България за Пловдивски университет, направление 

Химически науки по индикатора „Приложение на придобитото висше образование и 

реализация по призвание“ повишението от 2018 до 2019 година е само 0,6%, докато за 

2017 – 2018 г. е 2%. 

 

ІІ. Раздел Организация и осигуреност на учебния процес 

Отлични и много добри са оценките, с които студентите оценяват работата на 

Деканата и Учебен отдел по отношение на компетентност, бързина на обслужването и 

отношение към студентите. Средноаритметични оценки на студентите за работата на 

Деканат и Учебен отдел, както и разпределението на мнението на студентите по 

специалности е дадено в таблица 1. 

Таблица 1 

Средноаритметични оценки на студентите за работата на Деканат и Учебен отдел 

 Обща оценка Бакалаври Магистри 

Как бихте оценили работата на Деканата по отношение на: 

общо отношение към 

студентите  
5,72 5,86 5,36 

компетентност (предоставят 

пълна и точна информация)  
5,69 5,80 5,46 

бързина на обслужването  5,50 5,67 5,29 

Как бихте оценили работата на Учебен отдел по отношение на: 

общо отношение към 

студентите  
5.02 5,04 5,11 

компетентност (предоставят 

пълна и точна информация)  
4.91 4,89 5,14 

бързина на обслужването  4.59 4,53 5,04 

 

Оценката за работата на деканата се запазва отлична в сравнение с предходната 

(съответно 5,80; 5,70 и 5,40), но се забелязва известно понижаване на 

средноаритметичната оценка на студентите за работата на Учебен отдел по отношение 

на компетентност, бързина на обслужването и отношение към студентите (съответно за 

предходния период – 5,24; 5,28 и 4,67). Деканското ръководство следва да обърне 

внимание на евентуалните проблеми, докато все още средните оценки на студентите са  

в диапазона на „много добър“. 
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Поради което, най-вероятно и обобщената оценка на студенти от направление 

Химически науки в ПУ за административното обслужване стремглаво пада надолу в 

периода 2016-2018 г. (от 7,21 до 5,35). 

 

 

По отношение на осигуреността на учебния процес резултатите са следните: На 

въпроса „Какви технически средства се използват и доколко?“ 88,1% от студентите 

смятат, че компютърни и други видеопрезентации се използват често според (48,3% - 

редовно, 39,9% - в повечето случаи) и само около 10% смятат, че се използват рядко 

или не се използват. Освен видеопрезентации някои преподаватели използват и други 

онагледяващи средства, осигуряват също и печатни материали. 

 Почти всички отговорили посочват, че имат достъп до необходимата литература 

за подготовка на занятията – 33,6% отчасти и 54,5% напълно. 9,8% рядко имат достъп 

до необходимата литература и 2,1% не са дали отговор на въпроса. 

Най-често използваните източници на учебна литература са помощните 

материали, предоставени от преподавателите, лекционните курсове от С.students, 

записки от лекции и интернет. За съжаление, много малка част от студентите се 

обръщат при своята подготовка към препоръчаните от преподавателите учебници и 

други материали на хартиен носител от университетската библиотека  

 

ІІІ. Раздел Научно-изследователска дейност 

 Значителна част от нашите студенти са запознати с научните изследвания на 

своите преподаватели – 19,6% във висока степен и 58,0% в известна степен, но и една 



7 
 

четвърт от студентите, не са запознати с научните изследвания, които се провеждат във 

факултета.  

 

 

 

70,0% от анкетираните студенти са склонни да участват в научни изследвания, 

извън преките им учебни задължения, 28,6% не искат да бъдат включвани в 

извънучебна дейност и 1,4% не са отговорили на въпроса. Студентите участват в 

публични лекции на водещи учени, включват се основно в научни конференции и 

семинари, в екипа на изследователски проекти (2 студентски проекта, с ръководители – 

доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе и гл. ас. д-р Галя Костадинова Тончева и 3 

проекта Млади учени). Но много малка част от тях участват в програма за обмен на 

студенти „Еразъм+”. Тенденцията за участие на студенти в научноизследователската 

работа непрекъснато намалява – от 47% през 2014 г. до 34% през 2018 г., което показва, 

че преподавателите по-активно трябва да работят в това направление – да привличат 

студенти в научноизследователската им работа. 
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ІV. Раздел Мотивация на студентите 

 По-голямата част от анкетираните (53,8%) преценяват отношението на техните 

колеги студенти към учебния процес като неутрално (някои са, някои не са 

мотивирани); 36,4% смятат, че по-голямата част са силно мотивирани; а според 9,1% - 

по-голямата част не са мотивирани. Все пак повече от половината – 52,4% смятат, че 

мотивацията за усвояване на материала се е увеличила в хода на обучението. Само 

9,8% са отговорили, че мотивацията е намаляла, а според 32,9% си е останала същата.  

 Според 41,6% от анкетираните, дипломата на колегите, които системно са 

отсъствали от занятия в повечето случаи не отговаря на знанията и уменията им, а 

според 25,9% тези студенти създават нелоялна конкуренция – изместват по-

подготвените колеги, но не е и малък процентът на студентите, според които това е 

справедливо, след като отсъствалите са успели да си вземат изпитите (30,4%).  

 

V. Раздел Корупцията в университета 

 Всички анкетирани студенти (143) са взели отношение по този въпрос. Съгласно 

дадените отговори само трима са били подложени на корупционен натиск от 

преподаватели и служители, като според единия процентът на корумпираните 

преподаватели е 5%, според втория – са до 50% и според третия – над 50%. Само 1 

студент лично е бил подложен на корупционен натиск от служители на ПУ, 6 не са 

дали отговор на този въпрос и оставалите 136 – не са се срещали с това явление. Един 

студент (0,7% от общия брой анкетирани) смята, че процентът на корумпираните 

служители е до 5%, а втори – над 50%.  

 

VІ. Раздел Социално битови въпроси 

Оценките на отдел Социално-битови въпроси (СБВ) са сравнително по-ниски, 

съответно 3,80, 3,38 и 3,73 по отношение на компетентност, бързина на обслужването и 

отношение към студентите в сравнение с оценките на деканата и на учебен отдел 

(отлични и много добри). 

Таблица 2 

Средноаритметични оценки на студентите за работата на отдел Социално-битови 

въпроси 

 Обща оценка Бакалаври Магистри 

Как бихте оценили работата на СБВ по отношение на: 

общо отношение към 

студентите  
3.73 3.75 3,79 

компетентност (предоставят 

пълна и точна информация)  
3.80 3.84 3,75 

бързина на обслужването  3.38 3.28 3,89 
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Оценката на студентите от направление Химически науки за удовлетвореността 

от социално-битовите условия през 2018 година нараства значително в сравнение с 

2017 г., но не е достигнало все още равнището от 2013 г., което показва, че се работи 

активно в това направление (фиг. А). 

 

  

А Б 

 

Според 45,5% условията за получаване на стипендии са несправедливи, 25,2% 

смятат, че са справедливи, а 19,6% - в известна степен. Според Рейтинговата система 

през 2019 година броят на получаващите стипендии в направление Химически науки за 

цялата страна е 300 и е спаднал с 75 броя в сравнение с 2018 г. (фиг. Б) 

 

Таблица 3 

Средноаритметични оценка на условията по шест-балната скала за работа в 

общежития, спортна база, учебни лаборатории, зали и библиотека  

 
Общежития Спортна база 

Учебни лаборатории и 

зали 
Библиотека 

Оценка 4.0 3.7 4.6 5.2 

 

Оценката за условията за работа в общежитията е добра, но тя е формирана от 

отговорите само на 56,6% от общия брой анкетирани, това може би се дължи на факта, 

че малка част от студентите са настанени в студентски общежития. Ниската оценка на 

условията в спортната зала се дължи може би на използването на старата студентска 
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база „Академик“. Оценките за учебните лаборатории, зали и библиотеката са много 

добри и се надяваме, че след извършения ремонт на сградата на Химическия факултет 

тези оценки да бъдат значително повишени. 

По време на следването си студентите (бакалаври и магистри) се издържат с 

доходите си от постоянна работа (39,2%), от родителите си – 20,3%, на трето място – от 

работа на непълен работен ден (16,1%), както и комбинация от родители и работа на 

непълен работен ден (9,8%). През тази учебна година основно издръжката по време на 

следването студентите си осигуряват чрез работа (55,3%) и само около 20% се 

издържат от родителите, Тези резултати са напълно противоположни на резултатите от 

този въпрос през предходната 2017/2018 учебна година, където студентите се издържат 

с помощта на родителите си - 50% или като работят - 40% (11% - работа на непълен 

работен ден и 29% - постоянна работа). Този факт е тревожен, тъй като ако студентите 

работят на постоянен трудов договор трудно ще съвместяват учене и работа, което ще 

доведе извеждането на по-неподготвени специалисти. 

Таблица 3 

Резултати от отговори на въпроса „Как се издържате по време на следването си?“ 

Отговор на въпроса 
Брой 

отговорили 

Процент от общия брой 

анкетирани студенти 

1. От родителите 29 20.3 

2. Студентска стипендия 3 2.1 

3. Работа на непълен работен ден 23 16.1 

4. Постоянна работа 56 39.2 

Комбинация от 1 и 2 2 1.4 

Комбинация от 1 и 3 14 9.8 

Комбинация от 1 и 4 6 4.2 

Комбинация от 2 и 3 2 1.4 

Комбинация от 3 и 4 2 1.4 

Комбинация от 1, 2 и 4 1 0.7 

Комбинация от 1, 2 и 3  1 0.7 

Без отговор 4 2.8 

 

Ако се направи поотделно разбивка по този показател за бакалаври и магистри 

се вижда, че студентите, бакалаври редовно обучение се издържат от родителите си – 

33,3%, на второ място – от доходите си от работа на непълен работен ден (18,5%), както 

и от комбинация от родители и работа на непълен работен ден (16,0%). Основно 

издръжката на студенти, бакалаври задочно обучение и студенти магистри е от 

доходите им от постоянна работа, съответно 60% и 63%. 

 

Обобщение на резултатите от Анкета No2 



11 
 

Сред положителните тенденции може да се отбележи, че студентите имат 

необходимата предварителна информация за избраната специалност и смятат, че 

обучението им по тази специалност ще допринесе за реализацията. 

Категорични са и високите оценки на обучаваните студенти по отношение на 

преподавателите в ХФ – редовно провеждане на занятията и  непрекъснати усилия от 

тяхна страна да развиват и усъвършенстват подходите за оценяване и контрол върху 

обучението на студентите  

Трябва да се отбележи и отличната оценка (средна 5,64), която дават студентите 

за работата на Деканата по отношение на компетентност, бързина на обслужването и 

отношение към студентите. 

Комисията по качество и деканското ръководство трябва да работи върху 

възстановяване на студентското мнение за работата на Учебен отдел от предходния 

период и предлага да се  формулират няколко въпроси в анкета, с оглед получаване на 

необходимата информация за проблемите в работата на Учебен отдел. 

През 2019 год. Комисията по управление на качеството на образователния 

продукт към ПУ „Паисий Хилендарски“ изработиха общоуниверситетски анкети, като 

пакета от десет образеца на анкети, които да се използват в Пловдивския университет 

за проучване мнението на студенти, докторанти, преподаватели и потребители на 

кадри.са приети на АС с Протокол №5 от 19.12.2019 г. 

Списък на анкети за проучване мнението на студенти, докторанти, 

преподаватели и потребители на кадри в Пловдивския университет 

Анкети 

Анкетна карта № 1 

за проучване на мненията и предложенията на студентите относно организацията на 

учебния процес и административното обслужване в ПУ 

Анкетна карта №2 

Проучване на мнението на студентите за качеството на преподаване по дисциплина 

Анкетна карта №3  
за докторанти 

Анкетна карта № 4 

за отпаднали студенти 

Анкетна карта № 5.1 

за практическо обучение по специалността 

Анкетна карта № 5.2 

за практикуми и лабораторни упражнения 

Анкетна карта № 5.3 

за практика по специалността/стаж 

Анкетна карта № 6 

за студенти или докторанти, завършили ПУ 

Анкетна карта № 7 

за преподаватели 

Анкетна карта № 8  
за работодатели 
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Анкетна карта № 9  

за проучване мненията и предложенията на студентите относно материално-

техническата база и социално-битовите условия 

Анкетна карта № 10 (за първокурсници) 

 

Комисията по качеството при Химически факултет предлага да се изготви 

график за провеждането на пакета от 10 анкети и да се определят отговорници за 

тяхното провеждане. 

 

15.10.2020 год. 

Факултетна Комисия по качеството, ХФ, 

ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив 
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РЕЗУЛТАТИ 

ОТ АНКЕТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ (АНКЕТНА КАРТА №3) 

В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

за периода 2018/19  год. 

 

Анкетна карта №3 е част от системата за оценяване на учебния процес, като 

проучва мнението на завършващите обучението си студенти. Анкетирането е 

проведено през юли и септември 2019 година сред завършилите студенти, обучавали се 

в  Химически факултет в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и 

„магистър”. От завършилите 121 студенти (74 бакалаври и 47 магистри) анкетната 

карта е попълнена от 117 студенти (97%). Голяма част от анкетираните (84,6%) са жени 

и съответно 12,8% мъже, поради фактът, че интересът на жените към специалностите 

във факултета е по-голям. При проучването на регионалното разпределение на 

обучаваните студенти е установено, че по-голяма част от тях са от Пловдив (49 %) и 

областта (14%), 16% са от останалата част на Южна България и около 10% от 

Централна и Северна България. Тези резултати потвърждават регионалния обхват на 

обучаваните студенти в ХФ. 

Раздел  1. Обща информация от анкетираните студенти  

 Повече от половината анкетирани студенти – 67 % вече работят, а 17 % са в 

очакване да си намерят работа. Значителна част от анкетираните студенти – 83,8% 

мислят, че ще си намерят работа по специалността, като за 16,2 % това ще бъде трудно. 

 

 

Проведената анкета със студентите показва, че 83,3% от анкетирани магистри 

имат постоянна работа, докато при бакалаврите малко над половината работят (58%), 

като в очакване да си намерят работа са съответно 21% за бакалаври и 8,3% за 
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магистрите. Процентът на работещите при магистрите е по-голям, тъй като основната 

част от студентите в магистърските програми вече имат постоянна работа. 

 

 

Но само за 12% работата съответства напълно на специалността, а за 15,4% – по-

скоро да, но процентът на неработещите и на неработещите по специалността (57,3%) е 

много по-голям от този на работещите (27,4%).  
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Леко завишение на процента от анкетираните, които очакват затруднения при 

намирането на работа (37%) в сравнение с този през предходната учебна година (30%), 

но все пак 52% са положително настроени за намирането на работа.  

Висок е процентът от анкетираните, които смятат да си намерят работа по 

специалността (~79%), което показва, че завършилите са мотивирани да продължават 

развитието си в избраната професионална област. Този процент е съизмерим със 

средния дял на позитивно настроените да си намерят работа за периода 2013-2017 г. 

(78%). 

Според данни от Рейтинговата система на висшите училища в България, за 

направление Химически науки в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ от 

фигурата се вижда, че само 11,89% от завършилите химици работят по специалността. 

 

 

През последните пет години се наблюдава тенденция за увеличаване на 

приложението на придобитото висше образование и реализацията по призвание, което 

показва, че завършилите са мотивирани да се реализират в избраната професионална 

област.   



4 
 

 

Раздел  2. Авторитет на образователната институция 

 81% от студентите считат, че дипломата им се посреща добре от работодателите. 

Доминираща част от завършилите ХФ специалисти биха препоръчали на свои познати 

или близки да продължат образованието си в Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ (70% от анкетираните са отговорили с категорично „да“ и 26% „по-скоро 

да“). Тези резултати показват лек ръст (~ 2 %) на удовлетворените от качеството на 

полученото образование випускници на ХФ в сравнение с 2017/2018 г., когато 94% от 

анкетираните са отговорили на същия въпрос с „да“ и „по-скоро да“. Това говори за 

висок авторитет на нашия Университет, и по-специално на Химическия факултет, 

който трябва да се поддържа и развива.  
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Раздел  3. Квалификация на академичния състав 

 Мнението на анкетираните студенти за професионалните качества на 

преподавателите в Химически факултет е определено положително, като 

професионализма изпреварва педагогическите умения. 100% (85,5% – определено да и 

14,5% – по-скоро да) мислят, че по-голяма част от преподавателите са добри 

професионалисти, а 94% смятат (68,4% – определено да и 25,6% – по-скоро да), че 

преподавателите са и добри педагози. 
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В отговорите на въпроса за професионалните качества на преподавателите няма 

негативни оценки, което показва, че преподавателският състав полага непрекъснати 

усилия за поддържане и развиване на професионализма, което е и необходима 

предпоставка за поддържане качеството на обучение. 6% от анкетираните смятат, че е 

необходимо да се усъвършенстват педагогическите умения на някои преподаватели.  

 

 Раздел 4. Материална база, организация на учебния процес и 

административно обслужване 

 Мнението на анкетираните студенти относно материалната база и необходимата 

литература в библиотеката е като цяло положително (съответно 82% и 88%), макар и 

уклончиво. Отговор „по-скоро да” са посочили 49,6% за осигурените условия на 

работа, в зависимост от материалната база, и 38,5% за наличността на необходимата 

литература в университетската библиотека. Да се надяваме след извършения ремонт на 

сградата на Химическия факултет процентът на положителното мнение за 

материалната база на Университета от анкетата през следващата учебна година да бъде 

значително завишен. 

 Процентното разпределение на отговорите е показано на графиките по-долу. 

 

68.4

25.6

5.1
0.0 0.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

определено да по-скоро да по-скоро не определено не без отговор

%

Отговори

Мислите ли, че по-голяма част от преподавателите са 
добри педагози?



7 
 

 

 

 

 

Относно организацията на учебния процес и административното обслужване 

преобладаващият отговор е „определено да” – съответно 53,8% и 46,2%. Организацията 

на учебния процес удовлетворява голяма част от обучаваните - 91,3% (напълно 53,8% и 

още 38,5% „по-скоро да“). Забелязва се повишаване на процента одобрение на 

равнището на административното обслужване на студентите - 81,5% (определено да – 

46,2% и по-скоро да – 45,3%). Процентът на негативните отговори за организацията на 

учебния процес и за административното обслужване е сравнително нисък (съответно 

7% и 6%). 
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Раздел  5. Основни резултати от обучението 

 От резултатите от анкетата по отношение на развитите умения и способности, 

може да се каже, че преподавателите в голяма степен са си свършили работата.  

Най-висок е процентът на развилите умения за работа в екип – 76,9% да и 17,9% в 

известна степен.  

Следват: 

 развиването на аналитични умения – 93,2% ( от тях 60,7% „да“ и 32,5% „да, в 

известна степен“), при средна стойност 96,6% за периода 2013-2017 г. Този 

показател остава традиционно висок, защото спецификата на обучение в 

областта на химическите науки предполага развиването на аналитични 

способности; 
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 способност за работа с научна литература – 59% „да“ и 36,8% „да, в известна 

степен“, при 61,4% „да“ и 34,1% „да, в известна степен“ за периода 2013-2017 г.; 

 способност за творческо мислене – 89,8 % (от тях - 53% „да“ и 36,8% „да, в 

известна степен“) при 93%  за периода 2013-2017 г.; 

 компютърни знания и умения – 46,2% „да“ и 38,5% в „известна степен“ при 

съответно - 42-47% „да“ и 44-36% „да, в известна степен“ през предходния 

период; 

 чуждоезикови знания и умения – 39,8% „да“ и 24,8% в „известна степен“. При 

последния въпрос е най-висок процентът на отрицателно отговорилите (всеки 

трети) – 34,2% (не), въпреки, че ХФ въведе редица мерки за стимулиране на 

чуждоезиковото обучение. 

 

На въпроса „Смятате ли, че с обучението си в Университета сте развили 

чуждоезикови знания и умения?“ анкетираните студенти са дали най-нисък процент 

спрямо другите придобити знания и умения, както през тази учебна година, така и в 

предишния период 2013-2017 г. В резултат на предприетите мерки от предишни 

предписания за подобряване на чуждоезиковото обучение през 2019 г. във факултета бе 

назначен магистър по английски език и методика на длъжност асистент по Английски 

език. Комисията предлага след обобщаване на резултатите от анкетата през следващата 

година, ако тази тенденция се запази, да се проведе допълнително анкетно проучване за 

да се идентифицират проблемите, в резултат на което да се предложат мерки за 

подобряване на чуждоезиковата подготовка на студентите.  

 

Обобщение на резултатите от Анкета No3 

Сред положителните тенденции може да се отбележи запазване на високия 

авторитет на образователната институция и очакванията за успешна професионална 

реализация (~79%). Сравнително висок е процентът на работещите анкетирани 

студенти (67%), но процентът на работещите по специалността е доста нисък (12%), 

въпреки малкия брой студенти обучавани в химическото направление в национален 

мащаб и нарастващото търсене на кадри с химическо образование.  

Високите оценки на обучаваните студенти по отношение на професионалните и 

педагогическите качества на преподавателски състав показват, че се полагат 

непрекъснати усилия от страна на преподавателите за да се поддържа много добро ниво 

на качеството при обучаването на студентите,.  

Комисията предлага на Факултетния съвет да обсъди следните препоръки:  

 Да продължат усилията на колегиумаза привличане на студенти от други региони на 

страната. 
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 Да се продължат традициите за перманентно, трайно и ефективно сътрудничество с 

представители на научни организации, лаборатории, предприятия от химическата 

промишленост, които са потенциални потребители на кадри от Химическия 

факултет. 

 

15.10.2020 год. 

Факултетна Комисия по качеството, ХФ, 

ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив 

 



РЕЗУЛТАТИ 

ОТ АНКЕТИРАНЕ НА ПЪРВОКУРСНИЦИ (АНКЕТНА КАРТА №10) 

В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

за учебната 2020/21 год. 

 

Анкетна карта №10 е част от пакета новоприети анкетни карти. Това проучване е 

проведено през м. октомври 2020 година сред първокурсници, редовно обучаващи се в 

Химически факултет в образователно-квалификационната степен „бакалавър”. Анкетата е 

попълнена от 82 студента, разпределени по специалности както следва:  

 

Специалност 
Анкетирани 

студенти 

% от общия брой 

студенти 

Медицинска химия 43 52,4 

Химичен анализ и контрол на качеството 16 19,5 

Химия – редовно обучение 10 12,3 

Химия с маркетинг 7 8,5 

Химия и английски език 6 7,3 

Общ брой анкетирани студенти 82 100,0 

 

Проведената анкета сред първокурсниците показва, че повечето от студентите са 

посочили на първо място, че са кандидатствали за специалности в ПУ (54 от анкетираните 

82, т.е. ~ 66%) и само 28 % (23 от анкетираните 82) на първо място са посочили 

медицински университет. 40 от анкетираните (~ 49%) са посочили на първо място 

специалност от професионално направление 4.2. Химически науки и само 4 - от 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ……. (специалност Химия 

и английски език). Според анкетираните 22 са посочили на първо място специалност 

Медицинска химия, в която са били и приети. През тази учебна година прави впечатление 

и интересът към специалност Химия – 9 от новоприетите 10 студенти по Химия редовно 

обучение са посочили на първо място специалност Химия при подредбата на 

специалностите, в които са кандидатствали.  

83% от анкетираните смятат, че са направили своя избор на специалност поради 

интересът им към бъдещата професия, само 10% защото са били класирани в тази 

специалност и 7% - поради други причини. 

55% от анкетираните студенти са получили информация за специалността, в която 

се обучават от страницата на университета/факултета в интернет. На второ и трето място 

са посочили „от близки и приятели“ (28%) и от „завършили Пловдивски университет“ 



(9,0%). Най-малък брой анкетирани (само 6) са информирани за специалностите в ХФ от 

организирани от факултета срещи или състезания, от Facebook и от други места.  

Почти всички студенти заявяват, че са запознати с учебния план и 

квалификационната характеристика на специалността си – 45,1% „да, напълно“ и 51,2% 

„частично“. Очевидно кандидатстудентите имат необходимата предварителна 

информация за желаната специалност. 

 

 

Голяма част от анкетираните  студенти, приети  в ХФ (96,3%) са удовлетворени от 

организацията и обслужването по процедурата по кандидатстване и прием – 86,6% „да“ и 

9,7% „от части“ и само 3,7% са посочили отговор „не“. 

62,2% не са посещавали ПУ и в частност ХФ, преди да решат да кандидатстват при 

нас, само 36,6% са посещавали университета., т.е инфраструктурата при по-голямата част 

не е била определяща при избора на специалност. 

Голяма част от анкетираните (67%) смятат, че ще срещнат трудност при 

овладяването на преподавания материал и само 17,7% - с адаптацията към студентския 

живот. Около 10% са посочили, че едновременно работят и учат и ще имат проблеми със 

съчетаването на тези две дейности. 
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83,0% от анкетираните дават много добра (41,5%) и отлична (41,5%) предварителна 

оценка за факултета и нека да си пожелаем тя да се запази и при анкетирането им при 

завършването на четиригодишния курс на обучение. 

 Над 50% от анкетираните на въпроса „Какви са Вашите очаквания“ са посочили да 

придобият знания, да завършат успешно и да се реализират в избраната от тях 

специалност. Прави впечатление, че малка част от тях все пак са посочили, че имат 

желание да участват в  различни програми, участие в Еразъм +, в проекти, конкурси и 

семинари, с цел повишаване на компетентността им по съответната специалност. 

 През тази учебна година не се проведе нормална кандидатстудентска кампания, 

поради известните ни причини - ремонт на сградата и COVID-19 пандемията. Проведено 

бе само едно състезание през м. февруари и през пролетните месеци разчитахме най-вече 

на платената реклама във Facebook, проведена от доц. Пл. Ангелов. Все пак да благодарим 

на колегите, които въпреки тези условия, взеха участие в кандидатстудентската кампания. 

За запълване на 95% от заявените бройки на специалностите от Химическия факултет 

може би голяма роля изигра гласуваното Постановление № 137 на Министерски съвет от 

25.06.2020 г. за освобождаване от такси за целия период на обучението на студентите, 

приети през учебната 2020/2021 година във всички специалности на Химическия 

факултет. 
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В заключение може да се каже, че голяма част от новоприетите студенти (66,0%) са 

кандидатствали основно за специалности в ПУ и само 28 % от анкетираните са посочили, 

че на първо място са кандидатствали в медицински университет. 49% от всички 

анкетирани на първо място са кандидатствали за специалност от професионално 

направление 4.2. Химически науки. Тази учебна година е впечатляващ интересът към 

специалност Химия – 9 от новоприетите 10 студенти по Химия редовно обучение са 

посочили на първо място специалност Химия при подредбата на специалностите, в които 

са кандидатствали. Интересът към бъдещата професия е водещ фактор при избора на 

специалност и основно информацията за специалността, в която са кандидатствали са 

получили от страницата на университета/факултета в интернет. 

 




