
[pe4.noxceHrre

3a rIpoBe?I(AaHe Ha KanArrAarcryAeHTcKara KaMrraHHfl rrpes 2023 roArrHa

,{exaucxnrr cbBer npeAnara sa o6crNAaHe cneAHr{Te rrpeAnoxeHr4f BbB

Bpb3Ka c opraHu3rlpaHe Ha KaHlr4AarcryAeHrcKara KaMnar:rlrf, rrt)e3 2023 roAHHa:

1) Aa 6r.qe o6.sseH npr{eM sa OKC ,,6aKalanbp", AbpxirBHa nopbqKa ro
cnequiIJIHocTII, KaKTO CJIe.qBa:

4.2. Xua,tuqecKu HaWu

- Me.qraqr,IHcKaxlrMlu

- XuunqeH aH€urr{3 [r KoHTpoJr Ha KaqecrBoro

XlrNaus - peAoBHo o6yrenne
Xtttvtus. - 3aAorrHo o6yveurEe

Xuv.us, c MapKerlrHr

3ereHa xHMHr r4 eKoHKoHoMHKa

1.3. IledazozuKa ua oiyueHuemo no ...

- Xnuuflil anrurnficrn e3[rK

2) la ce rpoBeAe cbcre3aHue rro xnv..r4fl, c recr - na 1l Senpyapu2023 r. u
na 8 anpsn 2023 r., Karo c ortreHKrlTe or rrpoBeAeHure cbcre3atrvrfl'- KaHArrAar-

cryAeHTure Mofar Aa rracTBaT B KJraclrpaHero 3a clequarrHocrr,rre B

XuN,ru.{ecxnx S aryJrrer ;

flpegroxeHlre sa KoMr,rcpr.f, B cbcraB: rpo$. f. Aurona, 4oq. A-p iI.
CreQauono, AorI. A-p A. Anrera.resa

3) KanAuAar-cryAeHTH r\rorar Aa yqacrBar B ruracupaHero 3a

cuequilnHocrl,rre B XnNril.recrrd.f, Qaxyrrer c orIeHKHTe or Harl[oHanHara

onr4MnrraAa H HarluoHarrHr,rre cbcre3aHr{, rro xr,rMr4, npe3 2:.023 ro.quHa.

4) Ba-rroo6p€ByBaHero ro crerlr4anHocru Ao e, r(aKTo cJreABa;

BAJIOOEPA3YBAHE
3a c[eq[aJrHocru u Qopuu na o6y.reHrre B Xunrnqecrcun QarcyJrrer

OKC
oAKyJTTET/C n E III{AJIHOCT

H OOPMA HA OEYTIEHHE EAJIOOEPA3YBAHI, E,dJIOOEIPA 3YBAIIIT4 OUf, HKI{

Xuuuqecxu daxvnrer



Rare.nenr.n

. Xuuu.e (P, 3)

. MeAHrIr.tHcKa xr.rMr{r (P)

. Xmrlra c uaprernHr (P)

. XI,IMI.IeH aH.UII,I3 u KoH,Tpon Ha
xavecrnoro (P)

4xVl+2xO

H: KCII (Xnrr.rur ulu Mareuaruxa, ulu
Enolorur, ruu Tecr ctc ct6eceAsaHe
no Quruxa, ulu AHunftcKu e3r.rK, u;ru
Eurrapcxn esux)

wtn
.(3[I (Xuunr H orra3BaHe Ha oKoJrHara
cPeAa uln ouruxa I,I acrpoHoMr.Ir, HJrH

Mareuaruxa, vryt Buoloru.g yt

3ApaBHo o6patonauue, vryl
AHrnaficxu e3r{N, rrJrr.r Burapcxr.r esux
urureparypa)

uJJvt

OC (Xurunr)
O: Xuuu.r l,t ona3BaHe Ha oxoJrHara cpeaa

. XnMU u anuuficxa e:ux (P)

3xIIl+3xII2
I{JIH

3xlll+3xO

lHl:I{CIII (Xnrrara.r r,urr MareMarnxa, usru
Euoloru, uln Auruuficxl,t e3[K, r,rJlu

Errrapcru e3HK, vutyt Tecr sbc
cr6eceAsaue no Qusr.rra)

YIJIU

.(3H (Xlruuf, H ona3BaHe Ha oxoJrHara
cpeAa I{n[ (Dtrsnxa I{ acrpouoMr.rrr, }IJrr,r

Mareuarura, ul,n Enolornr u
3ApaBHo o6patonaaue, yutyt

Anuuficxr.l e3HK, nJrH Ernrapcxn eaux
x lnreparypa)

LIIIU

OC (Xuuur)
I{2: KCI{ (Aurnuftcxu erur)
WN

{3II* (Aurnuficxu ear.rx)
O: AHuu[cx]r e3r{r
* 

A314, ronoxeH n nepuoAa 2008 - 2021 r. ulu,
npet2022 r. Ha xuso 82.

.[,3H, noaoxet nrr::t 2022 rorrHa Ha Hr.tBo,
rro-Hncro qr 82, ce nrmovra cbc cborBereH
roeQuuuerrr Ha np[paBHrBaue rrM Huso 82.
Hr.rso B 2.1: 0.9x{3I,I
HHso B l: 0.8XA3I,I
HNeo B l.l: 0.7x[3I4

JIETEIIAA
P - pegonno o6}nleuile; 3 - 3aAotrHo o6yreuue;
V\YIlrV2, - urrinrrn;
KCII - KauAr{AarcryAeHrcKr,r rc[r.rr;
43tr, A3U* - AbpxaBnr{ 3peJrocrHrr n3rftirrr, rroJroxeHr,r:
- B rreprroAa or 2008 r. Ao 2021 r., BKJrroqrreJrHo;
- or 2022 r. Karo 3aAbJrxlrre Jrlr.u r4nwt Ao[6JrHr.rreJrHr,r.
O - oqesxu or:
- AI{nJIoMara 3a cpeAHo o6pa3oBaH}Ie or 3aAbJrxHTeJIIrara [oAroroBKa - 3a Ar{rrJroMr{,
I,I3AA.qEHI,I B [EpPIoAa oT 2OO8 I. Ao 2O2I r., BKJIIoIII,ITeJIHo;
- AI'InJIoMara 3a cpeAHo o6pa3oBaHl,Ie - 3a 3aBbprrrBatquTe cpeAHo o6pasoranue or 2022 r., a
IIpI{ JII'IIICa - OT yAOCTOBepeHI{erO 3a 3aBsprrreH flbpBr.r rHMHa3r{aJreH erarr Ha cpeAHoro
o6pasoranue.
OC - oIreHKI{ or oJII.IMTTI{aAr fiIrkt cbcre3aHr.rs (rr,rexaynapoAHr{, Harlr{oHarrHr.r, peruoHaJrHr.r,
yHHBepcI{TercKLI) rro upeAMer, crorBercrBarrl Ha KoHKypceH r{3rr}rr B fly ll rp[r3uaBaHr{ or
$arynretrre 3a pe3yJlTar or KaHAI{AarcryAeHTcKI{ I{3IrHT. flparara ce noJr3Bar or rrr{ua, 3aBbpuBarqu
cpeAHo o6pasoaaHne B roAr{Hara, B Korro ce [poBexAar onr{Mn[aAara ]uu cbcre3aH[ero.

-r



Ilpe4.noxeHrre

ra rpaQnK Ha rlo[paBnTeJrHara rr JTnKBHAaTIHoHHa ceclrr cecrrfl 3a

cryAeHTrrre or peAoBHo o6y.reuue n X[[ru.recKrrfl Qary.nrer [pe3
y.le6Hara 202212023 roAuna

l) floupaBurerrHa ceckrn I ceuecrup - l l, L2,lB u l9 Qeapyapr2023 rot.
2) rloupaBureJrHa cecus, II ceuecmp - 26 to:rtu -2 rcnu 2023 roA., Karo

qacoBeTe 3a npoBexAaHe Ha H3IIIITIIIT€ ce Cto6pasxr c rpaQura Ha

peAoBHr4Te KaHATTAaTCTyAeHTCKIT r{3rrHTr{.

3) JlnrnnAarllroHHa cecux- 1-15 cenreunpu2}Z3 rol.



l .lil tl

[o f-n .{exaua

na XnNara.recKr{ Qarcynrer

s ITY "llaucuir XuneH4apcKu"

Tyx

TTPEAJIOXEHI4E

or upoS. l-p funra Autona,

3aM. AeKan no yue6Hara Aefiuor;r

oTHOCHO: OIIpeAenrHe Ha oTroBopHHrlr,r Ha KypcoBeTe oT cTpaHa Ha npe[oAaBaTeill{Te

IocuoAus,{ercan,

C qen cb3AaBaHe Ha ycnoB[rr 3a [o-rrBJIHoUeHHa Bpb3Ka Mex,(y cryAeHTIITe rI

[penoAaBareJrr,rre, c orureA [onflaBaHe Ha crAefictsue H cbrpyAHnqecrBo 3a yctreIrlHo

[porr,rtraHe na o6yueHrrero ktv. u 3a [oBr,rruaBaHe Ha yAoBJIerBopeHI{ero }IM or yue6nnx

npoqec MoJr.fl, @arylrcrnw$ cbBgr Aa yrBbp.{tr cneAHETe rrpeAnoxeHl{fl 3a

aKaAeMr{qHI,I HaCTaBHI,Iqn :

Cnequa.nnocr AxaAerrurreH IracraBHIIK

Bunycrc 2022/2023 e.

XuNau.f, (pe.qonno u ea4ouuo) rur.ac. A-p flaser -flHes

X[MH.reH aHaJrvL3 u KoHTpoJI Ha

KAqCCTBOTO

Xnrratls c MapKer[IHr

rJr.ac. .u-p Kuprana Croiinoea

MeAuuuscKa xI,IMru uI.ac. l-p fanri f'on'Ir:sa

XuMuq IE auuuficKl,I e3I,IK Hr.ac. a-p Xplrcrnaua I{.pr,crena

Bunycx 2021/2022 z.

XuMras (pe,qoeuo u sa4ouHo)

Xvrtpts, c MapKerI4Hr
Hr.ac. A-p Enelraua Brp6auona

XuMu.reH aHILIII,I3 vt KoIrrpoJI Ha

KAqECTBOTO

Xuuus, n auruuficKll e3I,IK

rJr.ac. A-p Ae.rua feolrruena

MeAuuuucKa XI{MI,I-,I rJr.ac. a-p Llopaan Crpr:ucxn

Bunycx 2020/2021 e.

Xtruus, (pe4oeuo H sagovno) rJr.ac. A-p Cnana I{on.ena



Xuvtpts, c MapxerlaHr

XuM[.reH aHuul[3 u KoHTpoJI Ha

KATIECTBOTO
r.tr.ac. A-p Bece.uuna Ila,cra.[esa

MeAurluncKa xr,rMllfl Hr.ac. A-p AmaurBp Eoxnnon

Xuuur ra anrunftcKr,r e3I,IK ur.ac. A-p BaHrlrua Ko.r.resa

Bunycx 2019/2020 z.

Xurru,rs (pe,qonno u sa4o.ruo)

Xuuur c MapKerr,IHr

KorunrottpHa xrIMLIfl

rrr.ac. A-p Muua'fo4opona

AHa,rus r{ KoHTpoJI ur.ac. A-p I,Iperra Kosrosa

MeAruIuHcKa xHM[rI rur.ac.4-p Onra T'euena

Xuuu.s u anunficKl{ e3I,IK ac. Jlup.us, Kaftuapona.

14.10.2022 r.

/ npo$, A-p f. AHrosa/

3au. Aexan uo yre6Hara AefiHo "r, 
......91!......



OO Xu nn u t a e c ku O a kynm e ffi 
yn .r.Fp n .r " *e 24, rp.,noeAre - 4000

Ten.: 359 32 / 261 402

Qaxc. 359 32 I 261 403

chemistry@uni-plovdiv.net
arqon.uni-plovdiv.bg

Karespa O P I A H II rI H A X lI M I'I f

Ao
AOU. A-P BECEJITIH KMETOB
AEKAH
HA XI,IMIIIIE CKI,I OAKYITET
rry " fIApI cklil XI4IEHAAP C Ktrr"
rrnoBAI4B

AOKnAA

or uPoQ. A-P lllurrr llnanos

pbKoBoAI,ITen KareApa Oprauuuua xuv,vtfl

yBAXAEMTI AOII. KMETOB,

Brn nptsxa c rpoBex,qagero ua pI sa OKC Mail,Icrbp, MfI MelnqI'IHcKa xHMI4s, MoJL

Aa BHecere srs (DC na XuMra.recxu (paryJrrer IrpeAnoxeHl,Ie 3a KoMI,Icu, B cbcraB:

IIpegroNeHlIero

OpraHuuua xlIMI,Ir.

AoII. A-p fllaueu Anreros Anreros

l. npoQ. A-pl4nutu ZsaHoe Zeanos

2. lou. g-p Ctena Muponona Ctarxoea-A6erxe

3. rr. ac. A-p Aulanmp leopruen EoNuros

e rpr{ero eAr{HoAyrr[ro (npor. Ng348/12.10.2022 r.) or KC ua rat.

[araza AbpxaBHI,Ifl LI3III,IT - 18 noerraepu2022 r.

C ynaxeuue,

ilpeAceAaTen:

IIJIEHOBE:

[POO. *P WnVIflH I{BAHOB
P axo e od um e"n rcam'e dpa O p z au uuH a xa\xutt



IIPETIUC.[I3BTEIIEH}IE

or rrporoKoJr }lb 348/12.1A.2022 rca.

3aceAaHlre na KC

ua rate4pa"Oprannun a xrruils"

fIY,,fI. Xulengapcxu"

flporoxo.n J\b 348

Ha 18.11.2022 roA. ce rpoBeAe 3aceAaHrae Ha Kare.4peHl{, c1,Ber Ha KareApa

"Opraun.rtaxnlrttrfl".

O6rq crcran Ha KareAperr cbBer - 8. flpncrcrBar 8: npor[. g-pU]rfrx.l Hnanon, Aou. A-p

Pywna Eaxalcxa, Aoq. A-p Crexa Cramona-A6erxe, ,qoII. A-p fllanaen Anrenon, AoII. A-p

Crosgra Aranacosa, rlr. ac. 4-p,ftnrrump Boxluon, uI. ac. g-p frop,4au Crpervrcrcl lr ilI. ac-

A-p Muua To4opona. Otcrctsalqu lrflMa.

Heo6xoAurra 6pofi sa noJroxl{TeJren ur6op 5.

.{neren pe4:

l. K4sponil.

2. V.re6HI.I.

flo t.2 or Ar{eBHr{, peA BbB Bpb3Ka c rrpeAcroflryLrs AbpxaBeH H3[]rr ga MfI

MeAnqrncra xflMr.rs (18.11.2022), pbKoBoA[rreJrrr Ha KareApa "Opranu'nra xtrfvrtts"

rrpeAJrox[ tIIIeHoBe Ha AbpxaBuaTa IBIIIITIIa KoMlIcI{fl (AI4K) KaKTo cneABa:

flpeAce,qaten: AoII. a-p flnarr,ren Anrenon

9neuone:

1. ryoQ. t-plllxu*r I4nanos HsaHon

2.,uoII. A-p Cteta Ctarrosa-A6erxe

3. ilr. ac. A-p,{ulrrrmp feoprner Boxluros

CneA o6crxAarre, KareApeHrrf,T cbBer eAlrHoAyltrHo rlplre rrpeAJroxeHuflTasa&fK.

fnacyoarr: 8; 3a: 8; flporm: 0; Bts,rppxalu ce: 0;



Perxenue: KC upe4nara na @C:

,{a o4o6pu rpeAnoxeul{ero Ha KC ga qlreuoBere Ira,Q4K.

12.10.2022 rot.

rp. fhos4ur



[o,{eraua
na Xmauqecxu Saxy,rrer
npu fIY,.fI. Xuleu4apcrcuo'

T)'x

AOKIAA
or AorI. A-p Mapnr froplaHona Anrerosa-pouona,

Prxonoguren KareApa,,XuMauHa rexHororur.o

focuo4nu leran,
Mols .4a BHecere 3a )'TBbpxAaBaHe or @ary-nrerlufl cbBer rrporpaMa 3a KoHKypceH

u3trur 3a npl4eM Ha.(oKTopaHT no AoKTopcKa rrporpaMa "Xtluttfl tt mexHoJtozuz Ha tunudume
u 6uonozuqHoaKmunHume eel4ecmeo". Axryaru3arlr{flTa e BbB BpBKa c HanpaBeHara
lpoMsHa Ha HMero Ha.qoKTopcKara nporpaMar OCbBpeMeHrBaHe Ha cbAbpxauuero fi.

llpularau:
1. Ilporpanaa 3a KoHKypceH u3rrr4T 3a npueM Ha AorropaHTra;
2.llpetuc or nporoxona Ha Kare4penu, cbBer.

13.10.2022 r. Prronorurel xareApa XT: ,\,$
(aoq' a-p M' 

t)ona-fonaona)



Kareapo "XulA1,;,{Ho rexH onoruA"

nPOTOKOfl Ng 152

oT KaTeApeHo cbBeqaHre
flpenrc

,[Hec 13.10.2022 rop,. ce cbcrofl cbBeu]aHhe Ha Kar. XuMuqHa rexHoflortaf,.

flpncucraaxa: npo$. A-p r.AHrosa, Eor-l.A-p M. AHrenosa-poruoaa, Aoq.A-p
l-. ilarponoB, rn. ac. A-p x. l-lerxoea, tn. ac.A-p o. TeHeea, rfl. ac. A-plA. Kocroea ra

rn.ac. A-p C. MaHonoe.

CuaeulaHuero npeMVHa npv cJreflHt4f, AHeBeH peA:

m.l. Yqe6uu ebnpocu
LlneHoaere Ha KareApeH[s cbBer o6cugrxa arryan3aLluA Ha nporpaMara 3a

KOHlrypCeH U3nUT 3a npileM Ha AOKTOpaHT nO AOKTOpCKa nporpaMa "XttMus u
mexHofioeufl Ha nunudume u 6uonoeuqHoaKmueHume eet4ecmea,, .

Ar4ranrasallu+ra e BbB Bprr3Ka c HanpaBeHara npoMFHa Ha nMero Ha

AOrfiOpCKara nporpaMa r ocbBpeMeHFBaHe Ha CbAbpxaHrero ri.

cne4 o6cux(qane, 6e peuJeHo Aa ce npe,qnoxr Ha oarynrerHlg cbBer Aa
yTBbpAl4 npeAfloxeHuTe npoMeHu.

[lporoxon]4pafl:

(xuu. X. Craueoxoea)



Xnuuqecrcn eaxyn.rer
Karegpa,,XuMr,tqHa rexHororr.rg"

y",r. "IIap Aceu,, 24, fltoeguB, rerr. 0321 261_290; 261_245

TIPOfPAMA
3A KOHKYPCEH II3[I{T 3A TIPIIEM HA AOKTOPAHT TIO AOITTOPCKA ,,PO.PAMA

"Xu'il'tt'fl u mexHoJtozufl Ha nunudume u duonozuqHoaKmusHume 6et4ecm8a,,

I. Xnrvr[s Ha JrrrtrrrArrre

I' 1 ' Jlprnuaz' KnacuQ uKa\us' Ha nv.,u/,ptre. HeyrpanH, r.r nonrp Hvt ,Hrvu\vt fpynon cbcraB.
I'2' MacrHI'I KnceJrI'IHl't. B[Aose - HacI4TeH vt, HeHacvtreHr,, r.r3oMepH]r MacrHr4 Kr.rceJrrrHt4,
xI'IApoKcI'IM acrHvt KLIOeJII4 HLt, MacrHr,r KHceJrr{Ht4 c pa3KnoHeHa Bepr{ra u .{p.
I'3' Xar'ruqHu ceoficrna Ha MacrHlrre KuceJrr{Hr.r - peaKrlr.ru, onpeAe nfrn\vce or xap6oKcr,rnHara
rpyna' or HaJII'Iquero Ha.{sofiHa Bpb3Ka I4 or zIJIKLIJTHHTe rpylu Ha BbnreBoAoporHara Bepr{ra.
r.4. Aqptrr,ruqeponu. K,racusux a\vrfl, HoMeHxnarypa, crepeoxr.rMr.rr, csoficrsa Ha
Tp r.r arl r4 rnr.r u ep onr.rTe.

I'5' flpr,apyxaBalllu nvilvlrure BelrlecrBa - BbrneBo.{opoAr.r, iurKoxoJrr{, Bocbrlr{ n 4p. ocHonnu
npercraBr4reru. Cnofi crsa.

I.6. Creponu. Crpyrrypa. Bugore. Csoficrsa.
I'7' Toxosepon, r'r KaporeHoprau. crpyrrypa. Bzgose. csoftcrna.
I. 8. <DocQo rrnrruru. Crpyr<rypa. Bulose. Csoft crea.
I'9' BntauHHI'I - MacrHo- Iz BoAopa3TBopr,rMr4. Crpyxrypa. (Duszororu.ruo 4eftcrnue.
I'10' Buoror['rHoaKT]IBHLI xt4MHqHrI eJIeMeHTr4 u KoMlneKcI{. ocnosuH flpeAcraBuren,.
Baoloruqnu $ynxqua.

II. Texno.uorr{ff Ha Jrrr[rrArrre

il'l' rlpou3BoAcrBo Ha pacrl'ITeJIHI{ r.r xr4Borr4Hcrr.r Ma3HHHr4. o6rqu cBe.qeHr,rr. o*rosuu
CYPOBI,IHI,I. MCTOIU HA IONYqABAHE - IPCCOBAHE, CKCTPAKIII4' I,I TOIIEHE.
II'2' rlpepa6orxa Ha Ma3HLIHure. Mero lv 3a pa$uuaqux Ha pacr,T e,rHkt yt xr.rBorr{HcKz
M[I3HI'IHI'I' Klacn$uxall,4r Ha MerorI'ITe. HayunH ocHoBr4. 3uaqesne ua paqunupaHero Bbpxy
xpaHrrrenHara crofi Hocr Ha MztsH uHvrre.

II'3' rlpeecrepu$zxa\pn Ha Ma3HI'IHpIre. Hayvnz ocHoBr.r. Texsororu s. u rrpunoxeHr4e Ha[onyqeHl'ITe rIporyKTI'I. XpaHIare.nna crofiuocr Ha rrpeecrepu$zqupaHr.rre Ma3HrrHr{.
rr'4' XraAporenupane Ha Ma3HL'IHHT.. Hayunz ocHoBa. Texnonorraq u npznoxeHrre HalonrIeHI'ITe rIporyKTI4. Xpauurelsa crofiuocr Ha xr,rAporeHr.rpaHgTe MuBHrrHr{.
II'5' rlpoaaBoAcrBo Ha rexHI{rrecKI'I npoAyKrr.r Ha 6asa Nra3,rauu. flpousBorcrBo Ha rnuqepr.rHu Blacruu MacrHI'I KI'ICeJII4HI'I' Cyponuuu. HayvHll ocHoBr{. Texuoloru s. u ilpuyoxeHr,e HalonyqeHHTe npoAyKTH.

II'6' llpou3BoAcrBo Ha caty,Lr. Knacu$ra Rar\ufl. CyponuHu. Hayunu ocHoBr.r. Texnoror[.s unpprnoxeHhe Ha [oryrreHr.rTe npolyKTr,r.

-$rx%.

a$

,I6:#x#;rirt\\7.^ 
Ha oaxvrrereH cbBer c rlpororcor }le ......../ 18.10.2022f. H BrrH3a B cHrra or



II'7' llonyrraBaHe Ha eMyncvoHHl4 npoAyrru. I4sueHeHr.r, Ha Ma3HHHr.rre ,,pu eMynrr4paHe.
Euy,rraropu u cra6wtu3aropu. Xpauure;ru v eMylcupr.
II'8' rlponaeuu Ha nuilvilure npu 4o6znane, cbxpaHeHr.re ,, r{3rroJr3BaHe. Xnrpo:rusa.
AnrooxucleHl'Ie. llpe4ua:naHe Ha nurrr4Azre or aBTooKr{c,rreHue. @prgu6.noruuHo 4efrcrn He Ha
OKI,ICJIEHHT E JruITruIilU.

II'9' XpauureJIHLI 14 3rpaBHI{ acrIeKTLI Ha rwffwrlture. @zsuororurrHo Aeficrsue Ha nilfiil.qHr.rre
KoMloHeHTu (uacruu KLIoeJILIHI4, Qoc(fonznr,rAr.r, crepo,ru, ror<o$epoJrr4, xaporeuou4tt).
II'10' oaxropl, B TexHoJlor,vffe 3a MiI3HI{Hr,r vt Macra, orHacrrulr ce Ao oKoJrHara cpe.qa.
KounouenrH Ha npoqeca u ocHoBHLI LI3TorrHt4rI[ Ha ornaAbqu. flpoqecu r,r rexHoJrorrrr4 3a
o6pa6orra Ha orrraAbrlu.
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3' o'Bpaxu P'I., y.E. @ap, lI.A. Ban, Bteede,ue B mexHoJ,tozunmo Ha MacJtama u

Na3HuHume, I u II q., v3A. Clpyxer,re ,,CbIo3 Ha rrpot43BoArrreJrr.rre Ha pacrr.rreJrHrr MacJra r.r

MacnonpoAyKrr4 B Burapux,,, CoSur, 2004.
flerpox f ., OpzauuttHa xuwttfl, usA. Cy, Co$ur, 201g.

flonor A., fI. I4rnuon, xuuua ua nunudume, Lr3r\. Hayxa pr n3KycrBo, co$ur, 19g6.
Belitz H-D., W. Grosch, P. Schieberle, Food Chemistry, Springer Berlin, Heidelberg, 4th
Edition,2009.

Gunstone F.D., Phospholipid Technolog,, and Applications, University of St Andrews, IJK,
lst Edition, 2008.

Fennema o.R. Food chemistry, Dekker Inc. N. y., 5th Edition, 2017.
Kates M., Techniques of Lipidolog,,; lsolation, Analysis, and ldentification o/. Lipids,
Newport Somerville, 3rd Edition. 2010.

Irlgrorsur Prronoguren xareApa XT:

/aou. a-p M.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Iporpanaara e rrpuera ua OaxylrereH clBer c
yue6nara2022/2023 r.

flporoxol Ns ......../ 18.10.2022 t. u BJtvna B cr.rJra or



!o fiexaHa Ha XO

npn l-lY "l1avicurh Xrnen4apcru"

IoKfiAI
or,qoq. g-p Krpun CtaMurqiles

Puxoao4uren Ha KareApa "AHarurt4.{Ha xuMr4f, t4 KoMn}orbpHaxnMVA"

Yeaxae[ail r-u ,lexan,

Ha sacegaHile Ha Kare4penilf, cbBer Ha KareApa "AHanurilqHa xhMHF t4 KoMnlorbpHa
xtAMVtA", npoBeAeHo Ha 13.10.2022 r.,6e o6cu,qeno r e,quHoAytuHo c 9 rnaca,,3a" 6e
ogo6pena naon6a or pe,qoBeH AoKTopanr l-epranaAnueaa TaHqeea sa augo6HoBflBaHe
Ha o6yveHuero tt no [l-l TeoperravHa xvMtAA - xt4M]4rtHa raHsoprrltaruKa, cqhraHo or
01.11.2022 r. .[oxropanrypara Ha l-epraHa TaHqeaa 6e npeKbcHara 3a nepnoAa
01 .11 .2021 - 31 .10.2022 r. no ceMefinn npnvuHr.

Monn OC Ha XO 4a yrBbpEr4 perueHuero Ha KC na KAXKX, orHocHo suso6Hoef,BaHe
Ha o6yvenuero Ha peAoBeH AorffopaHr l-epraHa TaH,{eea.

[lprnarau:
1. llpennc-neBneqeHre or nporoKofl Ha KaregpeHilfl cbBer;
2. Mon6a or Aorfiopaxr l-epraxa TaH.{eaa.

Tyx

14.10.2022 r. Pr,roaosnren KAXKX , ]W
/gorl. g-p Kupnn CuMilrqhea/



flpenuc-n3BneqeHne

or 3aceAanue na KC
Ha KareApa "AuarurlatlHa xurMytfl, u KX"

or 13.10.2022

IPOTOKOI Ns I I

Ha 13.10.2022 r. ce rpoBeAe 3aceAaHr{e Ha KareApenrrf, cbBer Ha

KareApa "Anailkt^ttrrlHa xuMI,Iq H KoMllorbpHa xLrMptfl".

O6lrt crcraa: 12

Ilpucrcrnar :9
OrcrcrBar: A. Tepsuftcru (n rorr,ran4uponra), E. Btp6anoaa (a yrp.),

fI. lleH.res

flHeneu pe4:

l. Ka4poBr.r BtrrpocLt

2. Y,re6ar,r Bbrrpocu

3. Pasna

IIo ro.{xa 2.2 6e o6crAeua uol6ata na peAoBeH AoKropaHr feprana
kliltesa Tau.Iena :a nrso6HoB.rrBaHe na o6yveHr{ero no ,[I Teopernuna
xuMtrfl. xnMr,rrrHa aH$opuarura, cqrrraHo or 01.11.2022r. Heiruara
AoKropaHTypa 6erue rpeKbcHara 3a rreproaa 0l .11.2021 - 3 I . 10.2022 r. ro
cerra efi HIa [pr{rrHHI,I.

Ilpe4noxeHlrero 6e o6cr.qeHo pr [pr4ero c 9 uraca ,,3d".

(

t4.t0.2022 llpororonnpiu:
lfLEarrra6auosal



AO PEKTOPA
HA IIJI O B AWB CKt4fl , yHI4B EP C I4TET

"t7 AVTCL4fiL XI4nEHIA P C KI4 "
nPoo. PyMEH MnMEHOB

MOJI BA

feprana l4ruesa Tauuesa, peAoBeH AoKTopaHT no AoKTopcKa npolpaMa B HanpaB teuue 4.2
Xurr.r u.recr u HayKy1 Teopernuu a xuMufl. - xr,rMlrrrHa ru $opuaruxa.

ren : 0 8 8 5 0 002 5 I E-mai I : gerganatanche v al @gmail. com

focrroAr4H PEKToP,

Mors Aa Bt3craHonr pa6orara no peAoBHara Mr.r .{oKTopaHTypa ctrr4TaHo or 01 .11.2022 r.

fiara7.10.2022 r.
rp. fhoegzn

,"o .

C ynaxeuu$ry
//



.{o,{exaua

na Xuuuqecrn Saryrrer
upu fIY,,fI. Xureu4apcru"

Tyx

AOKnAA

or rou. a-p Mapnr I,lopAauona AHrerosa-Pouona,

Plxosoruren Karerpa,,XLIMHuHa rexHororl'Ir"

focuoAIaH .{erau,

Mols 3a rrpexBbpnqHe Ha rJr. ac. A-p Crauuur.tp flerpon Manolon B cbcraBa Ha

KareApa Opranuuna xr4Mr{s or KareApa Xnrau.rHa rexHoJlorrq, cquraHo or 0l-11.2022 r.

flpouxnara e BbB Bpb3Ka c HtuHaqaBaHero Ha HoB acucreHT B KareApa Xrauuqna rexHororus

u o6egneqasaHero Ha aKaAeMl,I,auufl, ir cbcraB.

flpexnrpnrHero e ctrJracyBaHo c pbKoBoAHTen KareApa OpraHlauna xLrMvts, - rtpo$.

A-pVltutu I4nanor pr c Jrr.rrrHoro cbrnacr4e Ha rJr. ac. A-p Cranuuup flerpon Mano:ros.

flpurarau:
1. 3asareuple or rJI. ac. A-p Cranuuup Mauolon;

2. Ilpenrnc or nporoKoJla Ha Kare4peuu, cbBer.

13.10.2022 r. PrrosoAurer rarenpa XT:

(aou. a-P M. -Porraona)



Ao

AOq.A-P BECEnTH KMETOB

AEKAH

HA XHMI,ITIECKI4 OAKYNTET HA

ny " f I Aytcun xrfl E H AAPC K ],t "

nrloBAl,tB

3A.f,BJIEH[IE
or rn.ac.A-p Crauuuup flerpon MaHoroe

OTHOCHO: flpexsrprrHe e cscraga Ha xare.[para no OpraHr,rqHa xr.{N.rr,rs

rocllo,{r{H AEKAH,

Bta nprsxa c HagratlaBaHero Ha acucreHT u o6egneqaBaHe Ha [penoAaBareJrcKrlf,T

ctcraB B KareApa XuNaIa.{Ha rexHoJIorI,r.,I, MoJrfl Aa 6s4a flpexBbpneu o6paruo B cbcraBa Ha

KareApara no OprauuqHa xr,rMrrJr, cquraHo or 0l Hoenaopu2022 toAr,rHa.

C yeaxeuue:

..:1.4,,1.9,..P.?1.
rp. fhon4un



* TTnogglrecxu Yxrsepcutet "TToucuii XuneHnopcxu"
Koregpo "Xul u.tHo rexH onortaA"

nPOTOKOfl Ne 152

or KareApeHo cbBeu{aHile

flpennc

flnec 13.10.2022 ro1. ce cbcror cbBerqaHue Ha Kar. Xutuh.{Ha rexHorlorrf,.

llpucrrcreaxa: npoS. A-p f.AHtosa, Aoq.A-p M. Anrenosa-Pouoea, Aol-l.A-p

l-. I-larpoxoB, rn. ac. A-p X. flerroea, rn. ac. A-p O. TeHeea, rn. ac. A-p U.Kocroaa r
rn.ac. A-p C. MaHonos.

Cuaeqauhero npeMnHa nph cfle,qHt4tt .qHeBeH peA:

m.2. Kadpoeu ebnpocu

L{neHoeere Ha Kare,qpeHnfl cbBer pa3rneAaxa uon6ara Ha rfl. ac. A-p

Cranuunp flerpoa MaHonoe 3a npexBbpflf,He B cbcraBa Ha Kare4pa OpranuvHa

xtAMuA or Kare.qpa XtaMu,{Ha rexHofloruq.

[lpexeupneHero e cbrnacyBaHo c pbKoBogr4Tefl KareApa OpraHuqHa xilMt4rl -
npo+. g-p lAnnan [4eaHoa r c nrqHoro cbrflacne Ha rfl. ac. g-p CraHnurap [lerpoa

MaHonoa.

LlneHoeere Ha KareApeHun cbBer npnexa naon6ara 3a npexBbpnf,Hero Ha rn.

ac. A-p Cranuuutp I'lerpoe MaHonoe.

llpororonupan:
(xurvr. X. CunaeoHoaa)



TIPETI}IC.U3BIEIIEHI4E

or rporoKon .l\lb 348/12 .10.2022 rot.
3aceAiurue ua KC

Ha KareApa"Oprauu.ut a xkrMLrfl"

fIY,,fI. Xunen4apcru"

ffporoxorr }lb 348

Ha 12.10.2022 roA. ce [poBeAe sace4ar^ile Ha KareApen]rrr cbBer Ha Kare.{pa

'oOprannunaxrrutrfl".

O6tq crcras Ha KareApeu cbBer - 8. flprcrcrBar 8: upo$. y-pkl:urrxn Hnanon, AoII.A-p

Pyrvrxua Baxancra, AorI. A-p Crena Crarrosa-A6erxe, AorI. A-p flnarraes Anrenon, AoII. A-p

CrosHKa Aranacona, rn. ac. a-p,Qnaump Eoxuron, r;r. ac. a-p fropaau Crpeucru Ir r.lr. ac.

A-p Muua To4opora. Orctcrsalqr IrrMa.

Heo6xoAruvr 6pofi sa noJroxl{TeJren us6op 5.

.{nereu pe4:

l. Kagponu.

flo t.l or .ureBur,r.f, peA, pbKoBoAr{Teirrr Ha KareApa "Oprauu.uta r<ilt*tnfi" flpo$. A-p

l{lus*t Heanon BHece ga o6crxAarre ilpeAnoxeHue 3a rlpexBbpntHe Ha rJr. ac. E-p Craunnaxp

Manolon o6panro B ctcraBa Ha KareApara no Opranrrtrra xlrMl{fl, crlrrrturo ot 01 Hoerrrnpn

2022 roryma. CrlryLf,r Ao ro3rr MoMeHT 6e nagnaqeH Karo acxcreHT c IIeJr o6esne.raBilre Ha

rlpenoAaBarencrru cbcratB B KareApa Xrnau.nra rexrroJloru{.

Cnel o6crxAane, KareApeHr{f,T cbBer e.qrrHoAyllruo nprre Epe,{iroxeulrero 3a

lpexBspJrf,rre.

f;racyrarn: 8;3a: 8; flporrr: 0; Bm.qrpxaru ce:0;

Pemenue: KC upe4nara saOC:

.{a npexnrpnx o6panro rll. ac. 4-p Cranrrraup MauoaoB B cbcraBa

Opranlrwra xr{Mlrl.

flpo:rorru.rux:

Ha KaTeApara

12.10.2022 rot.

rp. fhon4ur (u. ac. i-pfr.c



ro Xumuqecku $aky*mem
Ten.: +359 32261 402,
Oarc: +359 32261 403,

chemistry@un i-plovdiv. net
argon. uni-plovdiv. bg

Ac;eu" Ns 24
Karespa AHA.[rruqHA xt4Mv1fl u KoMnlorbpHA xtAl/tvlfl

Ao
AOq.E-P BECEnhH KMETOB
AEKAH
HA XuMt4 rtECK]4 oAKynrET np}l ny,,nA14C nh XUneHEApCKh,,

AOt(nAA
or Aot_I. 4-p Kuprn Chlitur.{Hea

pbKoBoAl4Ten KareApa ,,AHanrrnqHa xvuufl 14 KoMnorbpHa xuMr4F"

orxocro: o6geseaHe Ha KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMr4qHa AnbxHocT,,rflaBeH acr4creHT,,

yBAXAEMI4 EOq. KMETOB,
Bue apusKa c qn. 58(1) or I-IPAC Ha IIY r perueHre Ha KC Ha KareApa ,,AHaflhrr4qHa

xtAMVA n KoMnorbpHa xvu[f," (nporoxon Ne 11114.10.2022 r.), Mor.tq Aa BHecere 3a
o4o6peHrae or oaxyflTerHhf, cbBer na XururaqecKun Qarynrer npeAnoxeHue 3a o6seseaHe
Ha KoHlrypc 3a fflaBeH acilcreHT e o6nacr na BO 4. l-lprapo4Hra HayKV, MareMarrKa il
rHQoprvrarura; l-lpo$echoHa.nHo HanpaBneHre 4.2 Xnun.tecKn HayKra; HiyvHa cneqhalHocr:
AHanuril\{Haxvwu1 (t4ncrpyrueHTaflHH MeroAr4 3a aHaflH3), cuc cpox2MeceLla or o6Rasaaxe
Ha KoH]rypca e,[upxaBeH BecrHr4K.

Morueil:
rlerr'{axe Ha cpor"lHl4E rpyAoB AoroBop Ha ac. Ilupua kleaxoaa KafiHapoaa Ha 31 .01.2023 r. B
KAXKX ca peanr3vpa+n BcilqKil Bb3MoxHocril 3a cflrBaHe Ha noroql4 or cryAeHTfi KaKTo 3a
npoBeMaHe Ha neKLll4t4, TaKa V npu BoAeHero Ha ynpaxHeHrfl il BbnpeKh roBa
HaroBapeHocrra Ha npenoAaBarenrre (1 npoQecop, 3 40qeHra, 5 rn. acrcreHra u 3
acmcreHTa, BKrlloLll4TerlHo Ilngne KafiHapoaa) e cpaBHilTenHo Bt4coKa cpeAHara
HaroBapeHocr Ha 12-re npenoAaBarenra e I(AXKX e 524 qaca 3a yve6nara 2022t2023.

IlpunoxeHre: npennc-N3BneqeHile or nporoKon Ns 11114j0.2022 r. or KC Ha KAXKX

C yeaxexre,

%r/r'Y/
Eoq. A-p Kupnn cr4Mr4rquEB t/ L l/i-paxoeodumen Kamedpa ,,AuanumuqHa xuuis u KoMnpmbpHa xuMufl,

rp. llnoegre
14.10.2022 r.



flp euuc -1,r3 B JreqeHr,r e
or 3aceAaHue ua KC

Ha KareApa',AHaJMTWrrHa xl{Mrll ra KX',
or 13.10.2022

TIPOTOKOJI }Ib I1

Ha 13.10.2022 r. ce rpoBeAe 3aceAa,r{e Ha KareApeHr4rr cbBer Ha Kare.(pao'AH 
arI,ITE rIH a XIIMI,L I{ KoM[rorbp Ha xfiMufi,, .

O6rq crcran: 12
flpucrcrnar:9
orcrcrsar: A. Tepsaficxra (o KoMauAupoora), E. Brp6anora (r yrp.),II. Ileu.ren

{ueneu peg:
KaApon, Bbrrpoca
Yqe6Hu Bbrpocr
Pasnu

To'rxa 1.1. B', Bpb3Ka c qrr.5g(1) or fIpAC na rIV KC na KareApa
,,AKaJrutrt4rrHa xuMu, r,r KoMrrrorbpHa xr.rMr{ro' o6cbltt[peAnoxeHr,Ie 3a o6xnxsaue
Ha KoHKypc 3a uIaBeH acllcreHt s o6ract na BO 4. flpnpo,qHr,r HayKlr, MareMarr.r6au znQopuar%Ka; rlpoQecaoHurrrno HarpaBrreHue 4.2 Xurrr..nri niy*r; Hayrna
cn equ anHo ct: Analurl'IqHa xvluufr, (ZHcrpyrr,renTiurnr{ MeroAE sa ananus), cbc cp oK2 rraeceqa or o6*snaue Ha KoHKypca n 4iixaneH BecrurrK.
Morusu:
u_rlryt1ue Ha cporrHt4, TpyAoB AoroBop Ha ac. Jrwrus znasona KafiHapona Ha3l'01 '2023 r' B KAXKX ca peafi'I3I'IpaHI4 BcuqKr, Bb3MoxHocrr{ 3a cJrr,rBaHe HarIoroIILt or cryAeHTI'I KaKTo 3a [poBexAaHe Ha JreKrlr.ru, TaKa Lr IIpI{ BoAeHero HayflpaxHeHz' A BblpeKr,r roBa HaroBapeHocrra Ha flpe[oAururarrra (1 uposecop, 3
AoIIeHTa' 5 ra' acilcreHTa u 3 acucreHTa, BKJrroqr.rreano Jlu4ur Kaiinapoaa) e
CPABHI.ITEJIHO BI,ICOKA _ CPEAHATA HATOBAPEHOCT HA 12're NPENOAABATCJIU N KAXKXe 524 qaca 3a y.re6nara 2022/2023.

IlpegnoxeHr.rero 6e o6crgeHo r,r [pr{ero c 9 uraca,pa,.. 
/-

t4.10.2022 Ilporoxolupail:

l.
2.
3.

[fT.Eata6auosa/



,Qo,[exaHa Ha XO

npu l-1Y "l1ancnfi XrneHgapcxu"

Tyx

Ior(nAI
or AoLl. g-p Knpun CrMurqhee

Puxoaogrren Ha Karegpa "Anaflrnr.rHa xilMr4ff t4 KoMnprbpna xnMnfl"

Yeaxaen il r-x,Qexax,

Ha sace4aHl4e Ha Kare4penufl cbBer Ha KareApa Ananrrrqxa xvunfl n KoMnprbpHa xrMrn,

npoBeAeHo na 13.10.2022 r.,6nxa o6cu4enn reMh 3a npoBe4aHe Ha KoHKypceH u3nt4T 3a

3aeMaHe Ha aKa,qeMhL{Hara AnbxHocr,,rnaBeH acncreHT" e o6nacr xa BO 4. llprpogHt4 HayKrl,

MareMarhKa r rn$opMarhKa; [1po$eoaoHanHo HanpaBneHne 4.2 XrMnr{ecrh HayKn; Hayvxa

cneLlnanHocr: AnanuruqHa xilMr4n (l4xcrpyueHTanHh MeroAh 3a aHanu3). Kare4peHhn cbBer

elqtaHoAyruHo ogo6pr c 9 rnaca ,,3A" cnegHhre reMn:

1. Trrprnaerpltvex aHanh3. klsmcxaaHun KbM xhMr4qecKure peaKLl4t4, no4xoAnu-ln 3a
Tt4Tpt4Merpt4qeH aHanil3. KnacnSmraqrn Ha rnrpilMerpuLtHrre MeroAt4. Kpraam Ha
Tr4TpyBaHe, eKBnBaneHTHa h xpafrna ro'.{Ka, ilHAhKaropt4.

2. llpunoxeure Ha KmcenilHHo-ocHoBHt4 paBHoBecrn
['lporonouerpn+.

KonnqeclaeHo oxapa]crepu3npaHe Ha xereporeHHm paBHoBechf, yrarZxa-pasrBop.
['lpunoxenhe Ha xereporeHHrre paBHoBecvfl 3a qenilTe Ha KonrqecrBeHhn aHanr3.

Korrannexcoo6pasyaareflHr paBHoBechn r nprnoxeHhero hM B KonrqecrBeHrr alann3.
KounnexcoMerphr.

Arouno a6cop6qroHHa cneKTpoMerpr4n: npilHqhn Ha MeroAa, aHanhrtar.{Hr xapaKTepncrntt,
cbBpeMeHHo cbcroflHr4e Ha MeroAnre Ha aroMHo a6cop6qroHeH aHanh3.

Euncroxna cnefipoMerpvn - np[Hr-lhn, aHanhrhr.rHr xapaKTepncrvKn h cbBpeMeHHo
CbCTOtlHne Ha MeTOAt4Te Ha OnTTKO-eMilCt4OHHa CneKTpOMeTphtl C tlHAylfit4BHO CBbp3aHa
nna3Ma (lCP-OES).

Enenaexrxa MaccneKTpoMerpnn. [lpraHqran Ha MeroAa, aHanvrvvHh xapaKTepvcrvln vi

cbBpeMeHHh HacoKt4 B pa3BhTr4eTo Ha MaccnempoMeTprrflTa c hHAyKTr4BHo cBbp3aHa
nna3Ma (lCP-MS).

Monn OC sa XO ga yrBbpAtl npeAnoxeHhre reMh 3a npoBexAaHe Ha KoHKypceH r,13nt4T 3a

3aeMaHe Ha aKaAeMnqHara AnbxHocr ,,rnaBeH achcreHT" no Axanmrh.{Ft a xAMnA

(klHcrpynaeHTanHh MeroAn sa axanus).

[lprnarav npenuc-t/sBneqeHre or nporoKona Ha KareApeHhF cbBer.

Puxoaogmren KAXfi: flt

B KO]NTL{CCTBEHilF AHANV|3.

3

4.

5.

6

7.

14.10.2022 r.

/goq.g-p Curvnr.{real



flpenuc-lzsBJreqeHr.re or 3aceAaHue na KC
Ha KareApa "AHarurl,rqHa xr,rMu, n KX"

or 13.10.2022

IPOTOKOI Ns 1 1

Ha 13.10.2022 r. ce npoBeAe 3aceAaHue Ha KareApeuzs cbBer Ha KareApa
"AH aTI,ITLI qH a xI,I Mufl LI Ko MrtIorB pna xt4vtvtfl" .

O6u crcras: 12

flpucrcrnar :9
Orcrcrsar: A. Tep:ratrrcrcuu E. Brp6anona (n yrp.), II. IIeH.res

fluenen peg:
1. Kaaposu Bbrpocpr
2. Y.{e6Hr,r Bbnpoctr
3. Passu

IIo ro'rxa 2.1 6sxa o6crAesu reMLI 3a [poBexAaHe Ha KoHKypceH rrcrrr.rr 3a
3aeMaHe Ha aKaAeMilqHara AJISXHOCT ,,uraBeH acucreHT" a o6racr na Bo 4.
Ilpupo4nz HayKLI, MareM arI,IKa u unS opMarr,rKa; IIp oS ecraoHrurno Ha[paBJreH ue 4 .2
XuMu're cKu H ayKI{ ; Hayrrra c[eul{aJrHocr : Au arruruqHa xlrMr,r, (I4ucryyrvreHTilrHtl
MeTOAT,I Sa analr.rs).
l. Tr.rrpzrvrerpvqeH aHaJI[s. ZsucxsaH]r, KbM xr.rMr.rqecKr,rre peaKrlr{u, rroAxoA.f,rrlu

3a rlrrpl{MerprtqeH aHaJI[3. KracuQura\ilfl Ha rl,ITprrMerpurrH]rre MeroArr.
KpNnu Ha rr,rrpyBaHe, eKBr,rBilreHTHa u rpafiua roqKa, r,rHAlrKarop[.

2. flpruoxeHue Ha KI,IceJTLIHHo-ocHoBHr,r paBHoBecr,rfl B KoJrktqecrBeHr.rr a*a1rug.
flporonouerpufl.

3. Koml'IecrseHo oxapaKTepl,I3l{paHe Ha xereporeHHrr paBHoBecr4, yrafixa-
puL3TBOp. Ilpuloxeuae Ha xerepofeHHr.rre paBHoBecr,r, 3a rleJrr,rre Ha
KOJII4qECTB EHI,Ifl AHilII,I3.

4. Kounlexcoo6pasyrarenHu paBHoBecr,r{ u [pr{JroxeH}rero I,rM B KoJrprqecrBeHnfl
aHrurr{3. KouulercoMerpfiq.

5. Arouso a6cop6quoHHa cfleKTpoMerpr{r: [pr,rHrlr4[ Ha MeroAa, a*a]rytryrravr
xapaKTepI4cTI'IKI'I, CBBpeMeHHO cbcToflHue HA MeTOAIITe HA aToMHO
a6cop6qraoHeH aHrurlr3.

6. Eirtucnousa cfleKTpoMerpr,rr - up]rHrlr4rr, anaJwrrt4quu xapaKTepr,rcrr,rKu vt

csBpeMeHHO CbCTOfl HIde HA MeTOAlrre Ha OIITUKO-eMTACITOHHa CneKTpoMeTpr,rfl c
r,rHAyKrr{BH o cBbp3aHa rrrra3Ma (ICP-OE S).

7. Eleuentra MaccueKTpoMerprr. flpuuquu Ha MeroAa, alanrytrr4.rttvr
xapaKTepI'ICTLIKa I'I cbBpeMeHHLI HaCOKLI B pa3BLITI,IeTO Ha MaCC[eKTpoMeTpusTa
c r{HAyKrr,rBHo cBbp3aHa rJra3Ma (ICP-MS).

Ilpe4,roNeHrrero 6e o6crAeHo r{ [puero c 9 rJraca ,r3L,,.

14.t0.2022 llporoxo.nvpan:
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KareApa @uauxoxuMrl Ha X<D npn fIY

VsaNaeN4Ia r-u ,{eraH,

Monq Aa BHeCeTe 3a IJIaCyBaHe oT @arylrerHll C6BeT Ha [IpeAiloxeHl{eTo Ha

rar. <DnauKoxI,IMI4fl 3a xoHopyBaHe Ha olqel50'Iaca sa frc'ana l4sa1osa- 6aralaerp tl

Marr,roTbp nO asruUfiCKLI e3I,IK, 3a BOAeHe Ha qaCOBeTe IIo aHrlltfiCXpr e3I{K IIpe3 flbpBuq

ceMecTbp Ha 202212023 aKaAeMI{qHa rOAI4Ha, 34 CT)',AeHTI',ITe or xo', uzlpasru

Ar.rcurIrIJILrHara KaTo $arynrarurna (cneu' MX' AK' XcM)'

Mo11astr 3a rJlacyBaHe Ha AgI6JIHIITSJIHI4 xoHopyBaHl{ qacoBe 3a Mar' I4saHosa

e, qe [pe3 HacToflulaTa yue6ua rOAI4Ha HeftHaTa HaTOBapeHocT e ABa r1bT]I tto-BlacoKa

oT Ta3r4 npe3 Mr.rHaJraTa202ll22 atcal. roALIHa (16 uaca ceAMIITIHO) U rlacynaHl{Te AO

MoMeHTa|20..flcaue[oAc[Iryp,T3anJIaIIIaHeHaTpyAaitcauo3aIIbpBI{TeTceAuuqrt

oT ceMecTbpa. ftpeAn vAeHflCa U 30 qaca 3aceMecTpl'IiulHl',ITe I{3nIlTlI Ha o6yuanaunre

cryAeHrl{.
flpularau[pe[uc-[I3BJIeqeHI{eoT3aceAaHl4eToHaKCHaKaTeApa

OusnKoxLIMI'It, cbcrotJlo ce ua l8' 10'2022 r'
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[nec 18.10.2022 r. cecBcrofl 3aceAaHue Ha KC Ha KareApa OnguroxllMu'' B nero

B3eXa )qaCTUe 7 gytttu OT ceAeMqJIeHHu, aKaAeMI'ItIeH CbCTaB Ha KaTeApaTa C

rpaBo Ha Urac: rpo$.AxH Bacun ,{enuer, AoII. A-p Hnna r{uuuena, AoU' A-p

Mapur CrosHosa, Aou. 4-p flrarvrnr'bp flerpoB, HI.aC. A-p BaHI4Ha Konvena, ac' A-p

Xplacrnaua Kprcren a, ac.Maput fluNtuuloBa' 3aceAaHI'IeTo 6erue npoBeAeHo [pI4

CneAHLIfl AHeBeH PeA:

,{neneH pe4

1. Yqe6nn

1.1. fnacyBaHe Ha oqe 150 q. Ha xoH. ac.iloasal'Inauona, Ko'f,To I{Ma 3a 1-BI'r

ceMecrbp no l6 qaca ceAMI4rrHO'

I.2.3asnxa 3a AOKTOpaHTypI{ 3a CJIeABaIIIaTa aKaAeMI',ItIHa FOAUHa'

2.Pazsu

1. Yqe6nn
1.1. Aoq. ,(urrluena BHaCfl,IIpeAnoxeHI4e \ace rJlacyBaT oule 150 qaca Ha

iloarral,Iranona, rtfi raro I,IMa xopapl{yM oT 16 qaca ceAM}IqHo'

KC rnacyBa KaTO [peAJIOXeHI{eTO e [plleTo cbc ce.IIeM IJIaCa '"3a(6'

l-2. 3asseHI'I ca ABe Mecra 3a AoKropaHrlr - ryoQ' '{e'nuee 
o6sstr,a eAHo

M.flcro B AfI ,,TeoperurlHa xI'IMur"' A0II' '{nuuena 
o6xmna eAHo

MrcTo B AII ,,@u3uKox vrMt4fl".KC rnaCyBa KaTo [peAJIox(bHueTO I ''
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IY "fi aucufi XunengapcKr4"
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Yaaxaeruu r-n n[exaH,

Ha sacegaHhe Ha Kareppenufl cbBer Ha Karegpa AnanurnqHa xrMuf, t4 KoMnprbpHa

xvlMVA, npoBe,qeHo na 13.10.2022 r., 6e npeAnoxeHo rfl. ac. A-p EaenuHa Bup6anoaa

Aa 3aMeHh AoLl. g-p Bronera Cre$aHoBa (nencronep) xaro qfleH Ha KoMt4ct4f,Ta no

KaqecrBo xa XQ npn I-lY. [lpegnoxeHilero 6e egraxo4yr.uHo npilero c 9 rflaca,,3A".

Mons oC na Xo ga yrBbppr4 npeAnoxeHhero 3a BKfllor{BaHe Karo qneH B KoMr4cr4flTa no
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IIPOTOKOI Ns I I

Ha 13.10.2022 r. ce npoBeAe 3aceAaHr.re Ha KareApeHr{.,r cbBer Ha
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llpegnoNeHnero 6e o6crAeHo H rpuero c 9 uraca ,,3d".

14.r0.2022 Ilporoxo.nup€rr: 8,,,/
lfl.Bualarosal



РЕЗУЛТАТИ 

ОТ АНКЕТИРАНЕ НА ПЪРВОКУРСНИЦИ (АНКЕТНА КАРТА №10) 

В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

за учебната 2022/23 год. 

 

Анкетирането сред първокурсници, задочно и редовно обучаващи се в Химически 

факултет в образователно-квалификационната степен „бакалавър” (Анкетна карта №10) е 

проведено през м. септември 2022 година. От приетите 63 първокурсници, анкетата е 

попълнена от 49 студента (77,8%). Разпределението на анкетираните по специалности е 

както следва:  

Специалност 
Анкетирани 

студенти 

% от общия брой 

студенти 

Медицинска химия 25 51,0 

Химичен анализ и контрол на качеството 5 10,2 

Химия – редовно обучение 2 4,1 

Химия – задочно обучение 6 12,2 

Химия с маркетинг 3 6,1 

Химия и английски език 8 16,4 

Общ брой анкетирани студенти 49 100,0 

 

Проведената анкета сред първокурсниците показва, че повечето от студентите (69,4%) 

са посочили на първо място, че са кандидатствали за специалности в ПУ (34 от анкетираните 

49), а 30,6 % (15 от анкетираните 49) на първо място са посочили специалности от 

медицински университети (София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора). 20 от 

анкетираните (~ 41%) са посочили на първо място специалност от професионално 

направление 4.2. Химически науки и само 3 (6,1%) от професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … (специалност Химия и английски език). Според 

анкетираните 14 са посочили на първо място специалност Медицинска химия, 4 – 

специалност Химия, 1 – специалност Химия с маркетинг, 1 – специалност Химичен анализ и 

контрол на качеството и 3 – специалност Химия и английски език, в която са били и приети. 

От кандидатствалите, посочили на първо място специалности в медицински университети 

само 2 са посочили на второ желание специалност Медицинска химия, 1 – Химия с 

маркетинг, 1 - Химия и 2 – педагогическата специалност Химия и английски език. Прави 

впечатление, че 9 от приетите в ХФ, кандидатствали за специалности в ПУ на първо място са 

желаели специалности от доста различни професионални направления (право, национална 

сигурност, психология, английска филология, философия, приложна лингвистика, начална и 

предучилищна педагогика, медицинска биология и маркетинг). 2-ма кандидат студенти по 

първо желание са кандидатствали в специалности в Софийския университет (туризъм и 

химия и английски) и в Икономически университет – Варна (туризъм). 



91,8% от анкетираните смятат, че са направили своя избор на специалност поради 

интересът им към бъдещата професия, само 2,0% защото са били класирани в тази 

специалност, 2,0% по първите две причини и 4,0% - поради други причини (по финансови и 

социални причини - дом, семейство). 

67,3% 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“ (14,3%) и от „завършили Пловдивски университет“ (8,2%). 

Най-малък брой анкетирани са информирани за специалностите в ХФ от организирани от 

факултета срещи или състезания (4,0%), 2,0% от страницата на университета/факултета в 

интернет и от Facebook, 2,0% от страницата на университета/факултета в интернет и от 

„завършили Пловдивски университет“  и 2,0% от близки приятели и от „завършили 

Пловдивски университет“ .  

 

Фиг. 1 Отговори на въпроса „ Запознати ли сте с учебния план и квалификационната 

характеристика на специалността си?“ 

От фигурата се вижда, че почти всички студенти заявяват, че са запознати с учебния 

план и квалификационната характеристика на специалността си – 44,9% „да, напълно“ и 

51,0% „частично“. В сравнение с миналата година се забелязва понижаване на процента на 

отговора „да, напълно“ с около 20% (63,5% през 2021 г.) и повишаване на процента на 

отговорилите с „частично“ (34,9% през 2021 г.). Само 4,1% не са се запознали 

предварително с учебния план и квалификационната характеристика на специалността, но е 

видно, че голяма част от кандидат студентите имат предварителна информация за 

специалността за която кандидатстват. 

Голяма част от анкетираните  студенти, приети  в ХФ (98,0%) са удовлетворени от 

организацията и обслужването по процедурата по кандидатстване и прием – 79,6% „да“ и 
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18,4% „отчасти“ и само 2,0% са посочили отговор „не“. Получените през 2022 г. данни са 

аналогични с данните от 2021 г. - (96,8% - „да“  (82,5%) и „отчасти“ (14,3%) и 3,2% „не“. 

69,4% не са посещавали ПУ и в частност ХФ, преди да решат да кандидатстват при 

нас, само 30,6% са посещавали университета., т.е инфраструктурата при по-голямата част не 

е била определяща при избора на специалност. Резултатите са подобни на анкетата от 

миналата година, съответно 66,7% „не“  и 33,3% - „са посещавали ПУ“. 

 

Фиг. 2 Отговори на въпроса „Какви трудности очаквате при обучението си в ПУ?“ 

Повечето от анкетираните (59,2%) смятат, че ще срещнат трудност при овладяването 

на преподавания материал, а 16,3% с адаптацията към студентския живот. Доста висок 

процент 18,4% са посочили, че едновременно работят и учат и ще имат проблеми със 

съчетаването на тези две дейности и 4,1% са посочили два отговора - сложността на 

материала и адаптацията към студентския живот. 

93,9% от анкетираните дават и отлична (51,0%) и много добра (42,9%) предварителна 

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

завършването на четиригодишния курс на обучение. 4,1% не са дали отговор и 2,0% са за 

добра оценка. 

 На въпроса „Какви са Вашите очаквания“ са отговорили само 50% от анкетираните. 

Те са посочили, че очакват добро, качествено и адекватно обучение, надграждане на 

знанията, професионализъм от страна на преподавателите  и отлично преподаван материал 

от висококвалифицирани преподаватели, баланс между обучение и личен живот, да получат 

знания в областта на медицинската химия, да завършат успешно и да се реализират в 

избраната от тях специалност.  
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 През тази учебна година кандидатстудентската кампания отново бе силно затруднена 

поради въведената извънредна епидемиологичната обстановка в страната. Въпреки това, 

положихме усилия, основно чрез интернет и социалните мрежи, да се информират кандидат-

студентите за възможностите за обучение във факултет.  Актуалната кандидатстудентска 

информация за съответната учебна година своевременно бе публикувана на интернет 

страница на факултета. Проведени бяха 2 състезания онлайн - на 12 февруари и 9 април, като 

интересът към организираните състезания в електронна среда бе завишен и от ученици от по 

отдалечени селища от Пловдивска област. И тази година продължи инициативата на доц. 

Пламен Ангелов за популяризирането на състезанията и кандидатстудентския изпит чрез 

реклама във Фейсбук. Гл. ас. д-р Йордан Стремски рекламираха бакалавърските и 

магистърските специалности във Фейсбук страниците на Химическия факултет и на клуб 

„Драгендорф“. С цел кандидатстудентска реклама на Химическия факултет.бе направен 

видео филм на Химическо шоу от доц. д-р Стоянка Николова с ученици, участващи в 

химичните експериментални демонстрации, както и се засне видео филм от аудио-визуалния 

център към ПУ.  

Въпреки приетото Постановление № 283 на Министерски съвет от 19.08.2021 г. за 

приемане на списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 

7, т. 8 от Закона за висшето образование (обн. ДВ. бр.70 от 24 август 2021 г.), т.е студентите, 

приети във всички специалности на Химическия факултет и през тази учебна 2022/2023 

година се освобождават от такси за целия период на обучението, ХФ запълни само 58% от 

заявените бройки по специалностите, което е с 10% по-малко от миналата година. Тревожен 

е фактът за големия брой отписали се студенти от първоначално записалите се – 23 на брой, 

като най-много отписали се са от специалност Медицинска химия – 15, като най-вероятна 

причина е приемането им в желана специалност в друго ВУ – най-вероятно МУ. 

Специалност 
Заявени 

бройки 

Записани 

студенти 

% 

изпълнение 

Отписани 

кандидат-

студенти 

Медицинска химия 43 31 72 15 

Химичен анализ и контрол на качеството 22 6 27 1 

Химия задочно 15 11 73 1 

Химия редовно 12 3 25 1 

Химия с маркетинг 8 4 50 2 

Химия и английски език 12 10 83 3 

Общо 112 65 58 23 

В заключение може да се каже, че повече от половината от новоприетите студенти 

(69,4%) са кандидатствали основно за специалности в ПУ, което в сравнение с предходната 

година (51,0%) е с 18% повече, но с 8,0% е намален процентът на анкетираните, посочили, че 

на първо място са кандидатствали в медицински университет (30,6% срещу 38%). 

Сравнително еднакъв е процентът на посочили на първо място специалност от 

професионално направление 4.2. Химически науки през тази и миналата година (41% срещу 



37% от 2021 г.). 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. 

Въз основа на отчетените резултати комисията по качество на Химическия факултет 

препоръчва следното:  

1. Да продължим организирането на срещи между ученици от различни училища и 

най-вече в тези, които имат профилирана подготовка по химия с преподаватели от ХФ, с цел 

представяне на специалностите в ХФ и възможностите за реализация след завършването им.  

2. Да се организира Ден на отворените врати в Химическия факултет.  

 

12.10.2022 год. 

Факултетна Комисия по качеството, ХФ, 

ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив 



РЕЗУЛТАТИ 

ОТ АНКЕТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ (АНКЕТНА КАРТА №6) 

В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

за учебната 2020/21  г. 

 

Анкетна карта №6 е част от системата за оценяване на учебния процес, която проучва 

мнението на завършващите обучението си студенти. Анкетирането е проведено през юли и 

октомври 2021 година сред завършилите студенти, обучавали се в Химическия факултет в 

образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”. Анкетната карта е 

попълнена от всички завършили студенти (100%).  

Разпределението по специалности е както следва:  

 

Специалност 
Анкетирани 

студенти 

% от общия брой 

студенти 

Медицинска химия – бакалаври 22 17,0 

Анализ и контрол – бакалаври 12 9,3 

Компютърна химия – бакалаври 3 2,3 

Химия с маркетинг – бакалаври 2 1,6 

Химия – задочно обучение, бакалаври 6 4,6 

Химия – редовно бучение, бакалаври 4 3,2 

Без посочена специалност, бакалаври 6 4,6 

Медицинска химия – магистри 14 10,9 

Обучението по химия в училище - 

магистри 41 31,8 

Хранителна химия - магистри 8 6,2 

Спектрохимичен анализ 6 4,6 

Химия и екология 5 3,9 

Общ брой анкетирани студенти 129 100,0 

 

Резултати 

Проведената анкета със студентите показва, че 75,7% от анкетирани магистри имат 

постоянна работа, докато при бакалаврите този процент е 61,8%, като в очакване да си 

намерят работа са съответно 14,5% за бакалаври и 5,5% за магистрите. Процентът на 

работещите при магистрите е по-голям, тъй като основната част от студентите в 

магистърските програми вече имат постоянна работа. От общо анкетираните се вижда, че 

повече от половината студенти – 70,0 % вече работят, а 9,3 % са в очакване да си намерят 

работа. Наблюдава се известно понижение на процента работещи студенти в сравнение с 

предходната учебна година (76,0 %  работят и 12,0 % са в очакване да си намерят работа). 

 



 

Фиг. 1. Отговори на въпрос „Работите ли?“ 

Процентът на работещите магистри, на които работата съответства напълно на 

специалността (отговор „да, напълно“ и „по-скоро да“ – 9,5 и 28,4% - общо 37,9%),, е близък 

до този на успешно реализиралите се бакалаври (30,9%). Никак не е малък и процентът на 

работещите магистри и бакалаври, на които работата не съответства на специалността им 

(около 23%). 20,0% от анкетираните студенти бакалаври и 12,2% от анкетираните магистри 

не работят към момента на попълване на анкетата. Средният процент на неработещите и на 

неработещите по специалността студенти (20,4%) е по-голям от този на работещите по 

специалността (17,5%). Общият процент на работещите студенти по специалността е по-

нисък в сравнение с резултатите от анкетата през 2019/2020 г. (34,4 % срещу 44,9%), което 

показва, че завършващите все по-трудно си намират работа в професионалното направление, 

в което са се обучавали. Най-вероятните причини за това са първо Ковид пандемията, която 

се отрази и върху икономиката, редица фирми преустановиха дейността си, други не наемат 

нови кадри, като се стремят да запазят производството си, и второ, че изискванията на 

работодателите при наемането на нови кадри непрекъснато растат - търсят специалисти с 

практически умения по специалността, да владеят чужди езици и с желание да придобиват 

нови знания и умения и да повишават квалификацията си.  



 

Фиг. 2. Отговори на въпрос „Работата Ви съответства ли на специалността, която 

завършихте?“ 

От данните на Рейтинговата система на висшите училища в България (2021 г.), за 

направление Химически науки в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се вижда, 

че само 13,40% от завършилите специалисти по природни науки работят по специалността, 

но този процент бележи лек спад в сравнение с предходната година (13,91% от данните през 

2020 г. срещу 13,4% през 2021 г.).  

 

 

 

В изданието на Рейтинговата система през 2021 г. е посочено, че на фона на 

икономическите ефекти от разпространението на COVID-19, делът на регистрираните 

безработни сред завършилите български висши училища през последните 5 години се 
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покачва до 3,5% през 2021 година при ниво от 2,8% през предходната година. Това е най-

високата безработица, регистрирана сред завършилите от 2015 година насам. Средната 

стойност за безработицата сред завършилите професионално направление 4.2. Химически 

науки в страната е 3,86, докато за завършилите това направление в ПУ „Паисий 

Хилендарски“ е 3,25. 

 

Най-нисък процент на безработица при завършилите професионалното направление е 

през 2019 г., след което този процент отново започва да нараства. 

По-висок е процентът на безработица и сред завършващите професионално 

направление „Педагогика на обучението по……“ (4,33% за страната и 4,02% сред 

завършващите в ПУ „Паисий Хилендарски“).  

 

През последните пет години се наблюдава тенденция за увеличаване приложението на 

придобитото висше образование и реализацията по призвание в направление Химически 

науки, което показва, че завършилите са мотивирани да се реализират в избраната 

професионална област (през 2021 г. е 36,07%, а през  2020 г. е 35,73%). 

 

  



 

От анкетираните студенти, който не работят (средно 16,1%) около половината (45%) 

споделят, че трудно или много трудно ще си намерят работа по специалността (49,1,% от 

бакалаврите и 39,2% от магистрите), но въпреки това 19,2% от студентите (29,1% от 

бакалаврите и 18,9% от магистрите) очакват да започнат работа по специалността. В 

сравнение с миналата година процентът от анкетираните, които очакват затруднения при 

намирането на работа е по-нисък (52,5% срещу 45%). Все пак средно 21,7% от всички 

анкетирани студенти са положително настроени за намирането на работа по специалността 

(отговори „много лесно“ и „лесно“) (фиг. 3). Не малък е и процентът на неотговорилите – 

20,7% и то в по-голяма степен от анкетираните магистри, които може би работят по 

специалността и не са отговорили на този въпрос 

 

 

 

Фиг. 3. Отговори на въпрос „Ако не работите, доколко лесно смятате, че ще си 

намерите работа по специалността? 

 

69,8 % от анкетираните студенти считат, че дипломата им се посреща добре от 

работодателите (60,0% от бакалаврите и 77,0% от магистрите). Това говори за висок 

авторитет на нашия Университет, и по-специално на Химическия факултет, който трябва да 

се поддържа и развива. 36,4% от завършилите през 2020 г. бакалаври и 17,6% от магистрите 

не знаят как се приема дипломата им, поради това, че не са имали контакт с работодатели до 

този момент (фиг.4). 
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Фиг. 4. Отговори на въпрос „Как се посреща дипломата от Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ от работодателите?“ 

В анкета 6 са включени въпроси, свързани с влиянието на обучението в отделните 

програми за формиране на аналитични умения, умения за творческо мислене, умения за 

работа с научна литература, компютърни знания и умения, както и умения за работа в екип. 

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

каже, че преподавателите в голяма степен са си свършили работата (положителните отговори 

на всички въпроси са над 90%). Най-висок е процентът на развиването на аналитични умения 

- 95,9% (отговор „да“ и „отчасти“), (бакалаври – 94,6% и магистри – 97,3%) при 94,9% при 

анкетите от предходната година. Следват развиването на: 

 умения за работа в екип – 95,4% (отговор „да“ и „отчасти“) – бакалаври – 96,3% и 

магистри – 94,6%, при 97,0% през 2020г.; 

 умения за работа с научна литература – 93,9% (76,4% „да“ и 18,2% „отчасти“), 

съответно при бакалаврите този процент е 94,6%, а при магистрите е 93,2%; В 

сравнение с предходната година (96,0%) се наблюдава лек спад в стойността на този 

показател; 

 умения за творческото мислене – 92,9% (от тях 61,8% „да“ и 30,9% „отчасти“), 

(бакалаври - 92,7%, магистри - 93,2%) при 97,9%, (бакалаври – 96,3% и магистри – 

100%) от предходното анкетиране; 

 компютърни знания и умения – 88,7%, съответно при бакалаврите този процент е 

83,3%, а при магистрите е 94,0%. Наблюдава се 10% разлика в придобитите 

компютърни умения от студентите бакалаври и магистри, както и лек спад на 

процента за придобити компютърни знания и умения на студентите през 2021 г. в 

сравнение с предходната година (91,9%). 
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Фиг. 5. Отговори на въпрос „Смятате ли, че с обучението си в Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“ сте развили:“ – А) – Бакалаври; Б) - Магистри 

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

способности и умения за Вашата професионална реализация?“ 88,4% от анкетираните 

студенти (бакалаври – 85,4%; магистри – 90,5%) са на мнение, че са напълно удовлетворени 

от обучението си в Химическия факултет (отговор „да, напълно“ и „по-скоро да“). 

Обезпокоителен е процентът с отговор „по скоро не“ от студентите бакалаври и магистри 

(средно 5,7%), което показва, че трябва да се работи в посока на развиване на практически 

умения в по-голяма степен сред студентите, които са свързани с професионалната им 

реализация. 
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Фиг. 6. Отговори на въпрос „Смятате ли, че с обучението си в ПУ сте развили 

необходимите способности и умения за Вашата професионална реализация?“ 

 

Според анкетираните студенти бакалаври и магистри, по-голяма част от тях (около 

73%) са се сдобили с необходимата подготовка за бъдещата им професия (отговор 

„подготовката е напълно достатъчна“ и „подготовката е достатъчна“ – бакалаври – 71,0%; 

магистри – 75,6%). Не малък е процентът на бакалаври дали отговор „подготовката е 

недостатъчна“ и „не мога да преценя“ (29,0%), докато при магистрите този процент е 19,0%. 

 

Фиг. 7. Отговори на въпрос „Как оценявате подготовката Ви в ПУ за реално изпълнение на 

Вашата професия?“ 
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Доминираща част от завършилите специалисти биха препоръчали на свои познати или 

близки да продължат образованието си в Химическия факултет на Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ (86,9%, съответно 60,5 % от анкетираните са отговорили с 

категорично „да, напълно“ и 26,4% „по-скоро да“). 81,9% от анкетираните бакалаври и 90,5% 

от магистрите отговарят с „да, напълно“ и „по-скоро да“ (фиг. 8). Тези резултати показват 

лек спад в удовлетвореността от качеството на полученото образование от випускници на 

ХФ в сравнение с 2020/2021 г., където 90,9% от анкетираните са отговорили с категорично 

„да, напълно“ и „по-скоро да“. 

 

 

Фиг. 8. Отговори на въпрос „Бихте ли препоръчали на Ваш познат или близък да учи в 

специалността, в която сте се обучавали?“ 

  

Анкетираните студенти в по-голямата си част дават отлична оценка (45,0%) и много 

добра оценка (38%) за обучението им по съответната специалност в Химическия факултет. 

40,0% от бакалаврите и 48,6% от магистрите дават отлична оценка, а много добра оценка - 

36,4% от бакалаврите и 39,2% от магистрите. В сравнение с предходната година студенти 

дали отлична оценка за специалността по която са се обучавали е по-нисък с 10% (45,0% 

срещу 56,6%), но е увеличен делът на тези с много добра оценка (38,0% срещу 26,3%%). 

Голяма е разликата и в процента на магистрите дали отлична оценка през тази и предходната 

година (48,6% срещу 71,7%). Разликите в оценката най-вероятно се дължи на онлайн 

обучението през по-голямата част на учебната 2020/21 година в сравнение на предходната 

година. 
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Фиг. 9. Отговори на въпрос „Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) 

специалността, в която сте се обучавали?“ 

 

Обобщение 

Резултатите от анкета №6 сред завършващите през 2021 г. показват спад на общия 

процент на работещите студенти (с около 8%) и на процента завършили, реализирали се в 

избраното професионално направление (с около 10,0%) в сравнение с тези през 2020 г., което 

показва, че завършващите все по-трудно си намират работа в професионалното направление, 

в което са се обучавали, което най-вероятно се дължи и на икономическите ефекти в резултат 

на епидемиологичната обстановка в страната поради COVID-19. С около 7,0% е понижен 

процента от анкетираните, които очакват затруднения при намирането на работа. По-голяма 

част от анкетираните студенти (около 73%) смятат, че са се сдобили с необходимата 

подготовка за бъдещата им професия. Според доминираща част от дипломираните и 

анкетирани студенти дипломата им се посреща добре от работодателите и са готови да 

препоръчат на свои познати и близки да се обучават в Химическия факултет на Пловдивския 

Университет “Паисий Хилендарски”. Обучението в различните специалности на Химическия 

факултет развива у студентите в най-голяма степен аналитичните им умения (95,9%) и 

уменията за работа в екип (95,4%), следвани от умения за работа с научна литература – 

(93,9%), умения за творческо мислене (92,9%)  и компютърни знания и умения (88,7%). 

Предвид задълбочаващата се икономическа криза в страната, в резултат на COVID-19 

епидемията и войната в Украйна, нашите усилия трябва да бъдат насочени в посока 

„връщане към нормалността“ и повишаване качеството на обучение в Химическия факултет. 

За тази цел: 
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Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) 
специалността, в която сте се обучавали? бакалаври

магистри 



1. Да се стимулират студентите към повече самостоятелна работа при подготовката си 

чрез поставяне на казуси за разрешаване и проблемни задачи. 

2. Да се ревизират и актуализират периодично учебните програми, и особено в частта за 

лабораторните упражнения. 

3. Да се въведе дисциплината Практика, която да се провежда в реална работна среда, в 

учебните планове и на бакалавърски специалности Химичен анализ и контрол на 

качеството и Химия с маркетинг.  

4. Да се продължи с организирането и провеждането на срещи между потенциални 

работодатели от сферата на химията и фармацията, и студенти от различните 

специалности, на които да се представят дейността на фирмите и възможностите за 

професионална реализация.  

 

28.09. 2022 год. 

Факултетна Комисия по качеството, ХФ, 

ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив 



ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ АНКЕТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ (АНКЕТНА КАРТА №7) 

В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

за учебната 2021/22 год. 

 

Анкетна карта №7 е за преподаватели. Това проучване сред преподавателите в 

Химическия факултет е проведено през м. април 2022 година. 

Участието в анкетата според академичната длъжност на преподавателите е както следва: 

Академична длъжност 
Анкетирани 

преподаватели 

% от общия брой 

анкетирани 

Асистент 4 11,8 

Главен асистент 13 38,2 

Доцент 15 44,1 

Професор 2 5,9 

Общ брой анкетирани преподаватели 34 100,0 

От тях: дхн д-р без степен 

 1 33 1 

 

Общият брой преподаватели в Химическия факултет е 43, т.е. 79,1% са участвали в 

анкетата. 33 от анкетираните преподаватели са на основен трудов договор и 1 е на 

допълнителен трудов договор. Средната възраст на анкетираните преподаватели е 46,4 г. 

 

Анкетираните преподаватели дават следните оценки на студентите, на които 

преподават: 

Според 52,9 % от анкетираните преподаватели почти всички студенти (над 75%) 

посещават редовно учебните занятия, 41,2% са посочили „повече от половината  (50-75%)“ и 

само 5,9% - по-малко от половината (25-50%). Високият процент на отговора почти всички 

(над 75%) се дължи на факта, че практическите занятия (лабораторни упражнения и семинари) 

са задължително присъствени. 

На въпроса „Изпълняват ли поставените им задачи за самостоятелна работа,  процентът 

на отговорите „почти всички  (над 75%)“  и „повече от половината  (50-75%) е еднакъв - 47,1%,  

Според 55,9% от преподавателите по-малко от половината (25-50%) студенти навлизат 

в научни дискусии, критично осмислят и приемат различни гледни точки. Но тук тревожен е 

фактът, че според 29,4% от преподавателите почти никой (под 25%) не взема участие в научни 

дискусии по време на лекции и упражнения, а само 2,9% от преподавателите смятат, че „почти 

всички (над 75%)“ вземат участие в научни дискусии.  

Според 40,7% от преподавателите „почти всички (над 75%)“ студенти активно се 

включват в упражненията, а според 38,2% „повече от половината (50-75%)“ участват активно 

в упражненията и 14,7% - „по-малко от половината (25-50%)“ се включват в упражненията. 

 



 

Фиг.1. Отговори на въпрос „Според Вас, каква част от студентите, на които 

преподавате, проявяват интерес към изучаваните предмети?“ 

Голяма част от анкетираните преподаватели (55,9%) смятат, че „повече от половината 

(50-75%)“ студенти, проявяват интерес към изучаваните проблеми, но не е малък и процентът 

на отговорилите (35,3%) с „по-малко от половината (25-50%)“.  

Според преподавателите по-малко от половината (25-50%) студенти предпочитат да работят 

самостоятелно (48,1%), а според 14,8% почти никой (под 25%).  

52,9 % от колегите са посочили, че „по-малко от половината (25-50%)“ студенти могат 

да работят в екип, следва отговор „повече от половината (50-75%)“  с 26,5%, но също така не 

е малък и процентът (11,8%) посочили отговор „почти никой (под 25%)“ 

 

Според 41,2% от преподавателите повече от половината студенти ползват само 

записките от лекциите, а според 32,4% повече от половината и по-малко от половината 

студенти ползват предимно препоръчаните учебници и научни пособия. Вижда се, че 50% от 

преподавателите са посочили, че по-малко от половината и почти никои не търси 

самостоятелно научна литература (фиг. 2). 
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Според Вас, каква част от студентите, на които преподавате 
проявяват интерес към изучаваните проблеми:
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повече от половината (50-75%)
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Фиг. 2. Отговори на въпрос „Според Вас, каква част от студентите, на които преподавате: а) 

ползват само записките от лекциите си; б) ползват предимно препоръчаните учебници и 

пособия и в) търсят самостоятелно научна литература?“ 

 

Фиг. 3. Отговори на въпрос „ В работата си Вие се стремите: а) Да запознаете студентите с 

основни теории и понятия в преподаваната дисциплина; б) Да споделите Вашата лична гледна 

точка и резултатите от Вашите научни изследвания в) Да им предоставите възможност да 

изразяват становища и поставят въпроси 

Всички преподаватели в своята работа се стремят да запознаят студентите с основните 

теории и понятия в преподаваната дисциплина (100%, съответно с отговор „да“ – 85,3% и „по-
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В работата си Вие се стремите:
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скоро да“ – 14,7%); да предоставят възможност да изразят становища и да поставят въпроси – 

100% (с отговор „да“ – 73,5% и „по-скоро да“ – 26,5%) и да споделят своята лична гледна точка 

и резултатите от неговите научни изследвания – 97,0% (с отговор „да“ –24,9% и „по-скоро да“ 

– 67,6%). 

Според анкетата от предходната година процентът на отговора за споделяне на своята 

лична гледна точка и резултатите от неговите научни изследвания е повишен от 92,6% (с 

отговор „да“ – 51,9% и „по-скоро да“ – 40,7%) на 97,0%, както и на отговора „да предоставят 

възможност да изразят становища и да поставят въпроси“ от 96,3% (с отговор „да“ – 81,5% и 

„по-скоро да“ – 14,8%) на 100% . 

В по-голяма степен преподавателите са напълно удовлетворени и по-скоро 

удовлетворени от организирането на научни конференции (97,0%), и в по-малка степен от 

организирането на работни семинари (85,3%). Процентът на преподавателите, дали отговори 

„напълно удовлетворени“ и „по-скоро удовлетворени“ е по-висок, в сравнение с данните от 

предходната година (88,9% - „напълно удовлетворени“ и „по-скоро удовлетворени“ от 

организирането на научни конференции и 74,0% от организирането на работни семинари). 

 

Фиг. 4. Отговори на въпрос „В каква степен сте удовлетворен/а от организираните във 

Факултета работни семинари/научни конференции?“ 
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Фиг. 5. Отговори на въпрос „В каква степен сте удовлетворени  от Интернет достъпа на 

работното Ви място; от Достъпа на научна литература и от Баланса между учебна 

натовареност и време за научни организации?“ 

 

От фигурата се вижда, че напълно удовлетворени от Интернет достъпа на работното 

място са 61,8%, докато от достъпа на актуална литература 70,6% са по-скоро удовлетворени. 

По отношение на баланса между учебна натовареност и време за научни изследвания се вижда, 

че 41,2% са отговорили „по-скоро удовлетворени“ и 47,1% са с отговор „по-скоро 

неудовлетворени“, но не-малък е и процентът на  напълно неудовлетворените (5,9%). Голяма 

част от преподавателите (53,0%) са по-скоро и напълно неудовлетворени от баланса между 

учебната натовареност и времето за научни изследвания. Въпреки показаната в анкетата 

неудовлетвореност по този показател, преподавателите в ХФ получават за своята научна 

продукция високо признание сред академичния състав на ПУ и извън него. Оценките за ПУ 

относно разпознаваема в международен план научна продукция, показват най-голям дял на 

Химическите науки. На фиг. 6 е представено разпределението по научни области на 

реферираните в SCOPUS статии с афилиация към ПУ „Паисий Хилендарски“ (справката е към 

декември 2021 и 2020 г.). От данните се вижда, че научната област „Chemistry“ е близо 13% 

от общата публикационна активност на ПУ, а преподавателският състав на ХФ е едва 6.6 % от 

общия академичен състав на Пловдивския университет, но си наблюдава все пак с 1% 

понижение на публикационната активност в сравнение с предходната година, което се дължи 

най-вече на ситуацията около епидемията от Ковид 19. 
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Легенда: 

 
В Other се включват и: 

Chemical ingineering:119 (2020) и 142 publications (2021) 

Фиг.6 Разпределение по научни области на реферираните в SCOPUS статии с афилиация към 

ПУ „Паисий Хилендарски“ (към декември 2020 г. и декември 2021 г.).  

 

Преподавателите от Химическия факултет оценяват условията в Пловдивския 

университет за научното им развитие като добри (58,8 %) и като много добри (35,3%), но около 

5,9 % смятат, че условията за научно развитие са лоши. В сравнение с данните от предходната 

година се наблюдава по-висок процент на отговора за създадени много добри условия (35,3% 

срещу 18,5%), както и намаление на процента с отговор за лоши условия за научно израстване 

(5,9% срещу 15,0%).  

 



 
Фиг. 7. Отговори на въпрос „Как оценявате: административното обслужване в Университета; 

административното обслужване във Факултета; графика на занятията; библиотечните условия 

и услуги; учебните зали и помещения; компютърните зали“. 

 

Преподавателите са дали много добра оценка за административното обслужване във 

факултета (82,4%), учебните зали и помещения (64,7%) и компютърните зали (52,9%). В 

сравнение с предходната година се забелязва ръст на преподавателите дали много добра 

оценка по отношение на административното обслужване във факултета и учебните зали и 

помещения с 10%. Повишен е и процентът на преподавателите дали добра оценка за 

административното обслужване в Университета от 33,3% на 47,1%. Мнението на 58,8% от 

преподавателите е добро за работата на Университетската библиотека. Добра е и оценката за 

графика на занятията (50,0%) и за административното обслужване в Университета (47,1%). Но 

не е малък и процентът на преподавателите, които дават задоволителна и слаба оценка за 

графика на занятията със студентите и за административното обслужване в Университета 

(съответно 23,5% и 14,7%). 
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Фиг. 8. Отговори на въпрос „Каква е Вашата обобщена оценка за Организацията на учебната 

работа във Вашия факултет и Условията за работа в Университета?“ 

 

От обобщената оценка се вижда, че голяма част от преподавателите дават много добра 

оценка за организацията на учебния процес в Химическия факултет и за условията за работа в 

Университета (съответно 61,8% и 50,0%), въпреки ситуацията около пандемията в страната. 

Обобщение: От това проучване сред преподавателите в Химическия факултет за 

обучаваните от тях студенти, прави добро впечатление, че студентите: 

 Редовно посещават (75%) учебните занятия; 

 Проявяват интерес към изучаваните проблеми, 

но тревожните факти са:  

 Висок процент на студентите, които ползват само записки от лекциите, и нисък 

на тези, които четат от препоръчаните им учебници, и почти никой не търси 

самостоятелно научна литература; 

 Нисък процент на студентите, които критично осмислят и приемат различни 

гледни точки;  

 Нисък процент на студентите, които вземат участие в научни дискусии по време 

на лекции и упражнения; 

 Повечето от студентите предпочитат да работят в екип, и само малка част могат 

да се справят и самостоятелно. 

По отношение на оценката на преподавателите от Химическия факултет за условията на 

работа в Пловдивския университет: 

 повечето от тях оценяват условията в Пловдивския университет за научното им 

развитие като добри; 

 удовлетворени са от административното обслужване във факултета; 
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Отговори

Каква е Вашата обобщена оценка за:
Организацията на учебната работа във Вашия 

факултет
Условията за работата в Университета



 удовлетворени са от организирането на научни конференции;  

 от учебните зали и помещения и компютърните зали;  

 от организацията на учебния процес в Химическия факултет;  

 от условията за работа в Университета. 

Голяма част от преподавателите, обаче са неудовлетворени от баланса между учебната 

натовареност и времето за научни изследвания. 

 Комисията по качество на Химическия факултет препоръчва: 

1. Поставяне на конкретни задачи за решаване на занятията на студентите с цел 

насърчаването им за самостоятелна работа с научна литература. 

2. По активно включване на студентите в научно-изследователската дейност на 

преподавателите. 

 

 

10.10. 2022 год. 

Факултетна Комисия по качеството, ХФ, 

ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив 

 




