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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 629 094, 629 095,
629 096
Ректор: (032) 631 459, 631 449 факс (032) 628 390 e-mail:
pduniv@pu.acad.bg

УЧЕБЕН

ПЛАН

Факултет
Химически
Професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Учител по химия
Форма на обучение
редовна
Анотация
Основната цел на Магистърската програма „Учител по химия“ е да се подготвят
учители с висока квалификация, които успешно ще преподават учебния предмет
Химия и опазване на околната среда в прогимназиалния етап на основното
образование и в двете степени на гимназиалния етап на средното образование.
Програмата дава възможност на студентите да усвоят педагогически,
психологически и частно-дидактически знания и да усъвършенстват
професионалните си умения, тя ги подготвя и насърчава да участват в
научноизследователска работа в областта на методиката на обучението по химия.
Професионална квалификация
УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ
Равнище на квалификация
Образователно-квалификационна степен: „Магистър – Учител по химия”
Специфични изисквания за достъп (прием)
По предлаганата магистърска програма могат да се обучават студенти,
придобили ОКС „бакалавър“ по направление 1.3. Педагогика на обучението
по……..” (спец. Химия и физика, Биология и химия, Химия и английски език),
както и лица, придобили ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални
направления: 4.2. Химически науки, 5.10. Химични технологии, 5.12.
Хранителни технологии.
Магистърска програма „Учител по химия”, редовно обучение е с
продължителност 2 семестъра. Обучението е платено или държавна поръчка и
могат да участват лица, завършили бакалавърската си степен с успех по-висок

от добър (3.50). Класирането се извършва ежегодно въз основа на успеха от
дипломата за бакалавърска степен.
Ред за признаване на предходно обучение


ECTS – координатор на Химическия факултет – доц. д-р В. Стефанова; email: stefanova@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 „Магистър – Учител по химия” за
неспециалисти са необходими 75 кредита, от тях 51 кредита са от педагогически,
психологически и частно-дидактически дисциплини, 8 кредита са от избираеми
дисциплини (1.1 и 1.2 – педагогически, психологически и частно-дидактически
дисциплини, 2.1 и 2.2 – интердисциплинарни и приложно-експериментални
дисциплини), 1 кредит от факултативна дисциплина, 15 кредита от държавен
(практико-приложен) изпит.

Профил на Магистърската програма
Учебният план включва 16 дисциплини, от които 7 завършват с изпит, а 9 са
с текуща оценка.
Ядрото на магистърската програма, съставляващо 41% от ECTS кредитите
по специалността се формират от основни педагогически, психологически и
методически дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението по
химия в задължителната и в профилираната подготовка, Методология и методи
на педагогическите изследвания. На избираемите дисциплини се падат 13% от
ECTS кредитите; те са групирани в две области – педагогически, психологически
и частно-дидактически дисциплини и интердисциплинарни и приложноекспериментални дисциплини. 31% ЕCTS кредитите по специалността се
формират от педагогическа и стажанска практика и разработване на курсов
проект. 15% от ЕCTS кредите се формират от държавен ( практико-приложен)
изпит.
Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по
отношение на учебна натовареност, като през втория семестър е предвидено
изучаване на избираеми дисциплини и една факултативна дисциплина.

Основни резултати от обучението
Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти
1. Съвременни знания в областта на Педагогиката на обучението по
химия.
2. Знания и умения за същността на научните изследвания в областта на
химическото образование
3. Планиране и извършване на педагогически експеримент. Анализ на
резултатите и представянето им.
4. Знания и умения за реализиране на демонстрационен и лабораторен
експеримент по химия в класната и в извънкласната дейност.
5. Умения за наблюдение, анализ, подготовка и провеждане на учебни
занятия в задължителната и в профилирана подготовка по химия и
опазване на околната среда.
6. Познания в областта на съвременните образователни технологии.
Професионален профил на завършилите
Специалистите с квалификационна степен „Магистър Учител по химия”
ще:
- познават новостите в областта на химията и в областта на
педагогиката на обучението по химия;
- владеят съвременни подходи и методи за планиране на
образователния процес по химия, за разработване и оценяване на
образователни материали;
- владеят съвременни методи и техники за обучение, преподаване и
учене, за мотивиране и за активизиране на учениците в учебния процес по
химия;
- владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на
учебния процес по химия и на постиженията на учениците.
Възможности за продължаване на обучението
Успешно завършилите студенти могат да продължат образованието си в
курсове за повишаване на квалификацията и като докторанти във всички висши
училища в Република България и ЕС, които провеждат обучение в
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Диаграма на структурата на курсовете с кредити за магистърска програма
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Код
№ по
ECTS
1

Аудиторни

Извън
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Легенда:
Аудиторни часове в
семестъра:

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.).

Извънаудиторни часове в
семестъра:

ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка.

Други означения

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със
стойности И – изпит, Т – текуща оценка. З – заверка)

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 до бъде:
 писмена работа по обявен изпитен конспект;
 тест, включващ активни или пасивни въпроси;
 решение на проблем или задачи.

За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за
изпит.
Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която
резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната
оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в
учебната програма на всяка дисциплина.
Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа
(изпитна или 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.
Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия, назначена
със заповед на Ректора.
Изисквания за завършване:
Успешно положен писмен Държавен (практико – приложен) изпит
Директор (или отговорник) на програма:
Ръководител на магистърска програма Учител по химия:
Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова
Телефон: 032/ 261 203
e-mail: jorpste@yahoo.com
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Специалност
Учител по химия
Форма на обучение
задочна
Анотация
Основната цел на Магистърската програма „Учител по химия“ е да се подготвят
учители с висока квалификация, които успешно ще преподават учебния предмет
Химия и опазване на околната среда в прогимназиалния етап на основното
образование и в двете степени на гимназиалния етап на средното образование.
Програмата дава възможност на студентите да усвоят педагогически,
психологически и частно-дидактически знания и да усъвършенстват
професионалните си умения, тя ги подготвя и насърчава да участват в
научноизследователска работа в областта на методиката на обучението по химия.
Професионална квалификация
УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ
Равнище на квалификация
Образователно-квалификационна степен: „Магистър – Учител по химия”
Специфични изисквания за достъп (прием)
По предлаганата магистърска програма могат да се обучават студенти,
придобили ОКС „бакалавър“ по направление 1.3. Педагогика на обучението
по….” (спец. Химия и физика, Биология и химия, Химия и английски език), както
и лица, придобили ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални
направления: 4.2. Химически науки, 5.10. Химични технологии, 5.12.
Хранителни технологии.
Магистърска програма „Учител по химия”, задочно обучение е с
продължителност 2 семестъра. Обучението е платено или държавна поръчка и
могат да участват лица, завършили бакалавърската си степен с успех по-висок

от добър (3.50). Класирането се извършва ежегодно въз основа на успеха от
дипломата за бакалавърска степен.
Ред за признаване на предходно обучение


ECTS – координатор на Химическия факултет – доц. д-р В. Стефанова; email: stefanova@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 „Магистър – Учител по химия” за са
необходими 75 кредита, от тях 51 кредита са от педагогически, психологически и
частно-дидактически дисциплини, 8 кредита са от избираеми дисциплини (1.1 и
1.2 – педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини, 2.1 и 2.2
– интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини), 1 кредит - от
факултативна дисциплина, 15 кредита - от държавен (практико-приложен) изпит.
Профил на Магистърската програма
Учебният план включва 16 дисциплини, от които 7 завършват с изпит, а 9 са
с текуща оценка.
Ядрото на магистърската програма, съставляващо 41% от ECTS кредитите
по специалността се формират от основни педагогически, психологически и
методически дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението по
химия в задължителната и в профилираната подготовка, Методология и методи
на педагогическите изследвания. На избираемите дисциплини се падат 13% от
ECTS кредитите; те са групирани в две области – педагогически, психологически
и частно-дидактически дисциплини и интердисциплинарни и приложноекспериментални дисциплини и една факултативна дисциплина. 31% ЕCTS
кредитите по специалността се формират от педагогическа и стажанска практика
и разработване на курсов проект. 15% от ЕCTS кредите се формират от
държавен (практико-приложен) изпит.
Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по
отношение на учебна натовареност, като през втория семестър е предвидено
изучаване на избираеми дисциплини и една факултативна дисциплина.
Основни резултати от обучението

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти
1. Съвременни знания в областта на Педагогиката на обучението по
химия.
2. Знания и умения за същността на научните изследвания в областта на
химическото образование
3. Планиране и извършване на педагогически експеримент. Анализ на
резултатите и представянето им.
4. Знания и умения за реализиране на демонстрационен и лабораторен
експеримент по химия в класната и в извънкласната дейност.
5. Умения за наблюдение, анализ, подготовка и провеждане на учебни
занятия в задължителната и в профилирана подготовка по химия и
опазване на околната среда.
6. Познания в областта на съвременните образователни технологии.

Професионален профил на завършилите
Специалистите с квалификационна степен „Магистър Учител по химия”
ще:
- познават новостите в областта на химията и в областта на
педагогиката на обучението по химия;
- владеят съвременни подходи и методи за планиране на
образователния процес по химия, за разработване и оценяване на
образователни материали;
- владеят съвременни методи и техники за обучение, преподаване и
учене, за мотивиране и за активизиране на учениците в учебния процес по
химия;
- владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на
учебния процес по химия и на постиженията на учениците.
Възможности за продължаване на обучението
Успешно завършилите студенти могат да продължат образованието си в
курсове за повишаване на квалификацията и като докторанти във всички висши
училища в Република България и ЕС, които провеждат обучение в
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Диаграма на структурата на курсовете с кредити за магистърска програма
Учител по химия – задочно обучение
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Легенда:
Аудиторни часове в
семестъра:

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.).

Извънаудиторни часове в
семестъра:

ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка.

Други означения

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със
стойности И – изпит, Т – текуща оценка. З – заверка)

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 до бъде:
 писмена работа по обявен изпитен конспект;
 тест, включващ активни или пасивни въпроси;
 решение на проблем или задачи.
За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за
изпит.

Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която
резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната
оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в
учебната програма на всяка дисциплина.
Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа
(изпитна или 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.
Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия, назначена
със заповед на Ректора.
Изисквания за завършване:
Успешно положен писмен Държавен (практико-приложен) изпит.
Директор (или отговорник) на програма:
Ръководител на магистърска програма Учител по химия:
Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова
Телефон: 032/ 261 203
e-mail: jorpste@yahoo.com

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 629 094, 629 095,
629 096
Ректор: (032) 631 459, 631 449 факс (032) 628 390 e-mail:
pduniv@pu.acad.bg

УЧЕБЕН

ПЛАН

Факултет
Химически
Професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Учител по химия - неспециалисти
Форма на обучение
редовна
Анотация
Основната цел на Магистърската програма „Учител по химия“ е да се подготвят
учители с висока квалификация, които успешно ще преподават учебния предмет
Химия и опазване на околната среда в прогимназиалния етап на основното
образование и в двете степени на гимназиалния етап на средното образование.
Програмата дава възможност на студентите да усвоят химически,
педагогически, психологически и частно-дидактически знания и да усъвършенстват
професионалните си умения, тя ги подготвя и насърчава да участват в
научноизследователска работа в областта на методиката на обучението по химия.
Професионална квалификация
УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ
Равнище на квалификация
Образователно-квалификационна степен: „Магистър – Учител по химия”
Специфични изисквания за достъп (прием)
По предлаганата магистърска програма могат да се обучават дипломирани
бакалаври за които обучението по химически науки не е включено в учебните
планове или е в недостатъчен обем.
Обучението е платено. Съгласно разпоредбите на ЗВО се изисква среден
успех от бакалавърска степен по-висок от добър (3.50). Класирането се
извършва ежегодно въз основа на успеха от дипломата за бакалавърска степен.

Ред за признаване на предходно обучение



ECTS – координатор на Химическия факултет – доц. д-р В. Стефанова; email: stefanova@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 „Магистър – Учител по химия” за
неспециалисти са необходими 135 кредита, от тях 60 кредита са от
задължителни химически дисциплини, 51 кредита са от педагогически,
психологически и частно-дидактически дисциплини, 8 кредита са от избираеми
дисциплини (1.1 и 1.2 – педагогически, психологически и частно-дидактически
дисциплини, 2.1 и 2.2 – интердисциплинарни и приложно-експериментални
дисциплини), 1 кредит - от факултативна дисциплина, 15 кредита - от държавен
(практико-приложен) изпит.

Профил на Магистърската програма
Учебният план включва 23 дисциплини, от които 14 завършват с изпит, а 9
са с текуща оценка.
Ядрото на магистърската програма, съставляващо 72% от ECTS кредитите
по специалността се формират от основни химически дисциплини: Основи на
химията, Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия,
Физикохимия, Инструментални методи за анализ, Химия и опазване на околната
среда; педагогически, психологически и методически дисциплини Методика на
обучението по химия в задължителната и в профилираната подготовка,
Методология и методи на педагогическите изследвания. На избираемите
дисциплини се падат 7% от ECTS кредитите; те са групирани в две области –
педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини и
интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини. 13% ЕCTS
кредитите по специалността се формират от педагогическа и стажанска
практика, и разработване на курсов проект. 8% от ЕCTS кредите се формират от
държавен изпит.
Занятията през четирите семестъра са разпределени равномерно по
отношение на учебна натовареност, като през четвъртия семестър е предвидено
изучаване на избираеми дисциплини и една факултативна дисциплина.

Основни резултати от обучението
Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти
.
1. Съвременни знания в областта на Педагогиката на обучението по
химия.
2. Знания и умения за същността на научните изследвания в областта на
химическото образование
3. Планиране и извършване на педагогически експеримент. Анализ на
резултатите и представянето им.
4. Знания и умения за реализиране на демонстрационен и лабораторен
експеримент по химия в класната и в извънкласната дейност.
5. Умения за наблюдение, анализ, подготовка и провеждане на учебни
занятия в задължителната и в профилирана подготовка по химия и
опазване на околната среда.
6. Познания в областта на съвременните образователни технологии.

Професионален профил на завършилите
Специалистите с квалификационна степен „Магистър Учител по химия”
ще:
- познават новостите в областта на химията и в областта на
педагогиката на обучението по химия;
- владеят съвременни подходи и методи за планиране на
образователния процес по химия, за разработване и оценяване на
образователни материали;
- владеят съвременни методи и техники за обучение, преподаване и
учене, за мотивиране и за активизиране на учениците в учебния процес по
химия;
- владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на
учебния процес по химия и на постиженията на учениците.
Възможности за продължаване на обучението
Успешно завършилите студенти могат да продължат образованието си в
курсове за повишаване на квалификацията на учители и като докторанти във
всички висши училища в Република България и ЕС, които провеждат обучение в
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Диаграма на структурата на курсовете с кредити
за магистърска програма „Учител по химия“ за неспециалисти
редовно обучение
Код
№ по
ECTS
1

2

Учебна дисциплина
3

Извън
аудитор
ни

общо

К

ФИ

7

8

9

10

11

Аудиторни
4

5

6

1-ви семестър
1

Основи на химията

75

30

0

45

165

240

8

И

2

Неорганична химия

75

30

0

45

165

240

8

И

3

Органична химия

150

60

0

90

270

420

14

И

300

120

0

180

600

900

30

Общо за 1-ви семестър

2-ри семестър
1

Аналитична химия

75

30

0

45

165

240

8

И

2

Физикохимия

90

45

0

45

180

270

9

И

3

Инструментални
методи за анализ

75

30

0

45

165

240

8

И

4

Химия и опазване на
околната среда

60

30

0

30

90

150

5

И

300

135

0

165

600

900

30

Общо за 2-ри семестър

3-ти семестър
1

Педагогика

60

60

0

0

90

150

5

И

2

Психология

60

60

0

0

90

150

5

И

3

Методика на
обучението по
химия

90

60

0

30

150

240

8

И

4

Приобщаващо
образование

15

15

0

0

15

30

4

И

5

Информационни и
комуникационни
технологии в
обучението и работа
в дигитална среда

60

30

0

30

60

120

3

И

6

Хоспитиране

30

0

0

30

30

60

2

Т

7

Текуща
педагогическа
практика

60

0

0

60

90

150

5

Т

375

225

0

150

525

900

30

Общо за 3-ти семестър

4 – ти семестър

1

Методика на
обучението в
профилираната
подготовка по
химия

60

30

0

30

120

180

6

И

2

Методология и
методи на
педагогическите
изследвания

45

15

0

30

105

150

5

И

3

Курсов проект за
диагностично
изследване

45

0

0

45

75

120

4

Т

4

Стажанска практика
по химия

90

0

0

90

90

180

6

Т

5

Избираема
дисциплина 1.1

30

10

0

20

30

60

2

Т

6

Избираема
дисциплина 1.2

30

10

0

20

30

60

2

Т

7

Избираема
дисциплина 2.1

30

10

0

20

30

60

2

Т

8

Избираема
дисциплина 2.2

30

10

0

20

30

60

2

Т

9

Факултативна
дисциплина

15

15

0

0

15

30

1

Т

Общо за 4 -ти семестър

375

100

275

525

900

30

Общо за целия курс на
обучение:

1350

580

770

2250

3600

120

Форма на дипломиране:

Държавен (практикоприложен изпит)

0
0

Общ брой кредити:

15
135

Студентите избират по 2 учебни дисциплини от блок А и блок Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини
Блок А (Избираема дисциплина 1.1 и 1.2)

1

Психология на
личността

30

10

0

20

30

60

2

Т

2

Психология на
общуването

30

10

0

20

30

60

2

Т

3

Съвременни
образователни
технологии в
обучението

30

10

0

20

30

60

2

Т

4

Училищно
законодателство и
учебна документация

30

10

0

20

30

60

2

Т

5

Развитие на ключови
компетентности чрез
обучението по химия

30

10

0

20

30

60

2

Т

6

Наблюдението и
химичният
експеримент в
обучението по химия

30

10

0

20

30

60

2

Т

7

Учебни задачи в
курса по химия в СУ

30

10

0

20

30

60

2

Т

Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини
Блок Б (Избираема дисциплина 2.1 и 2.2)

1

Зелена химия

30

10

0

20

30

60

2

Т

2

Хранителни
вещества и хигиена
на храненето

30

10

0

20

30

60

2

Т

3

Химия на
полимерите

30

10

0

20

30

60

2

Т

4

Бионеорганична
химия

30

10

0

20

30

60

2

Т

5

Биоорганична химия

30

10

0

20

30

60

2

Т

6

Практическа
колоидна химия

30

10

0

20

30

60

2

Т

7

Интелектуално и
светогледно
възпитание чрез
обучението по
природни науки

30

10

0

20

30

60

2

Т

8

Здравно възпитание
чрез обучението по
природни науки

30

10

0

20

30

60

2

Т

9

Екологично
възпитание чрез
обучението по
природни науки

30

10

0

20

30

60

2

Т

Факултативна дисциплина
1

История на химията

15

15

0

0

15

30

1

Т

2

История на
училищното
образование

15

15

0

0

15

30

1

Т

3

Рефлексията в
обучението

15

15

0

0

15

30

1

Т

Легенда:
Аудиторни часове в
семестъра:

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.).

Извънаудиторни часове в
семестъра:

ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка.

Други означения

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със
стойности И – изпит, Т – текуща оценка. З – заверка)

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 до бъде:
 писмена работа по обявен изпитен конспект;
 тест, включващ активни или пасивни въпроси;
 решение на проблем или задачи.
За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за
изпит.
Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която
резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната
оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в
учебната програма на всяка дисциплина.
Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа
(изпитна или 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.
Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия, назначена
със заповед на Ректора.

Изисквания за завършване:
Успешно положен писмен Държавен (практико-приложен) изпит.
Директор (или отговорник) на програма:
Ръководител на магистърска програма Учител по химия:
Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова
Телефон: 032/ 261 203
e-mail: jorpste@yahoo.com

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 629 094, 629 095,
629 096
Ректор: (032) 631 459, 631 449 факс (032) 628 390 e-mail:
pduniv@pu.acad.bg

УЧЕБЕН

ПЛАН

Факултет
Химически
Професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Учител по химия - неспециалисти
Форма на обучение
задочна
Анотация
Основната цел на Магистърската програма „Учител по химия“ е да се подготвят
учители с висока квалификация, които успешно ще преподават учебния предмет
Химия и опазване на околната среда в прогимназиалния етап на основното
образование и в двете степени на гимназиалния етап на средното образование.
Програмата дава възможност на студентите да усвоят химически,
педагогически, психологически и частно-дидактически знания и да усъвършенстват
професионалните си умения, тя ги подготвя и насърчава да участват в
научноизследователска работа в областта на методиката на обучението по химия.
Професионална квалификация
УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ
Равнище на квалификация
Образователно-квалификационна степен: „Магистър – Учител по химия”
Специфични изисквания за достъп (прием)
По предлаганата магистърска програма могат да се обучават дипломирани
бакалаври за които обучението по химически науки не е включено в учебните
планове или е в недостатъчен обем.
Обучението е платено. Съгласно разпоредбите на ЗВО се изисква среден
успех от бакалавърска степен по-висок от добър (3.50).

Ред за признаване на предходно обучение




ECTS – координатор на Химическия факултет – доц. д-р В. Стефанова; email: stefanova@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 „Магистър – Учител по химия” за
неспециалисти са необходими 135 кредита, от тях 51 кредита са от
задължителни химически дисциплини, 47 кредита са от педагогически,
психологически и частно-дидактически дисциплини, 8 кредита са от избираеми
дисциплини (1.1 и 1.2 – педагогически, психологически и частно-дидактически
дисциплини, 2.1 и 2.2 – интердисциплинарни и приложно-експериментални
дисциплини), 1 кредит - от факултативна дисциплина, 15 кредита - от държавен
(практико-приложен) изпит.
Профил на Магистърската програма
Учебният план включва 23 дисциплини, от които 14 завършват с изпит, а 9
са с текуща оценка.
Ядрото на магистърската програма, съставляващо 72% от ECTS кредитите
по специалността се формират от основни химически дисциплини: Основи на
химията, Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия,
Физикохимия, Инструментални методи за анализ, Химия и опазване на околната
среда; педагогически, психологически и методически дисциплини Методика на
обучението по химия в задължителната и в профилираната подготовка,
Методология и методи на педагогическите изследвания. На избираемите
дисциплини се падат 7% от ECTS кредитите; те са групирани в две области –
педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини и
интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини. 13% ЕCTS
кредитите по специалността се формират от педагогическа и стажанска
практика, и разработване на курсов проект. 8% от ЕCTS кредите се формират от
държавен изпит.
Занятията през четирите семестъра са разпределени равномерно по
отношение на учебна натовареност, като през четвъртия семестър е предвидено
изучаване на избираеми дисциплини и една факултативна дисциплина.

Основни резултати от обучението
Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти
1. Съвременни знания в областта на Педагогиката на обучението по
химия.
2. Знания и умения за същността на научните изследвания в областта на
химическото образование
3. Планиране и извършване на педагогически експеримент. Анализ на
резултатите и представянето им.
4. Знания и умения за реализиране на демонстрационен и лабораторен
експеримент по химия в класната и в извънкласната дейност.
5. Умения за наблюдение, анализ, подготовка и провеждане на учебни
занятия в задължителната и в профилирана подготовка по химия и
опазване на околната среда.
6. Познания в областта на съвременните образователни технологии.

Професионален профил на завършилите
Специалистите с квалификационна степен „Магистър Учител по химия”
ще:
- познават новостите в областта на химията и в областта на
педагогиката на обучението по химия;
- владеят съвременни подходи и методи за планиране на
образователния процес по химия, за разработване и оценяване на
образователни материали;
- владеят съвременни методи и техники за обучение, преподаване и
учене, за мотивиране и за активизиране на учениците в учебния процес по
химия;
- владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на
учебния процес по химия и на постиженията на учениците.
Възможности за продължаване на обучението
Успешно завършилите студенти могат да продължат образованието си в
курсове заповишаване на квалификацията на учители и като докторанти във
всички висши училища в Република България и ЕС, които провеждат обучение в
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Диаграма на структурата на курсовете с кредити
за магистърска програма „Учител по химия” за неспециалисти
задочно обучение

Код
№ по
ECTS
1

2

Учебна дисциплина

Аудиторни

Извън
аудитор
ни

общо

К

ФИ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

200

80

0

120

700

900

30

Общо за 1-ви семестър

2-ри семестър
1

Аналитична химия

50

20

0

30

190

240

8

И

2

Физикохимия

60

30

0

30

210

270

9

И

50

20

0

30

190

240

8

И

40

20

0

20

110

150

5

И

200

90

0

110

700

900

30

3
4

Инструментални
методи за анализ
Химия и опазване на
околната среда

Общо за 2-ри семестър

3-ти семестър
1

Педагогика

30

30

0

0

120

150

5

И

2

Психология

30

30

0

0

120

150

5

И

45

30

0

15

195

240

8

И

10

10

0

0

20

30

1

И

30

15

0

15

90

120

4

И

3
4

5

Методика на
обучението по
химия
Приобщаващо
образование
Информационни и
комуникационни
технологии в
обучението и работа
в дигитална среда

6

Хоспитиране

15

0

0

15

45

60

2

Т

7

Текуща
педагогическа
практика

30

0

0

30

120

150

5

Т

190

115

0

75

710

900

30

Общо за 3-ти семестър

4 – ти семестър
Методика на
обучението по
1
химия в
профилираната
подготовка
Методология и
методи на
2
педагогическите
изследвания
Курсов проект за
3
диагностично
изследване
Стажанска практика
4
по химия
Избираема
5
дисциплина 1.1
Избираема
6
дисциплина 1.2
Избираема
7
дисциплина 2.1
Избираема
8
дисциплина 2.2
Факултативна
9
дисциплина
Общо за 4 -ти семестър

30

15

0

15

150

180

6

И

25

10

0

15

125

150

5

И

30

0

0

30

90

120

4

Т

45

0

0

45

135

180

6

Т

15

5

0

10

45

60

2

T

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

10

10

0

10

20

30

1

Т

200

55

0

145

700

900

30

Общо за целия курс на
обучение:

790

340

0

450

2810

3600

120

Форма на дипломиране:

Държавен (практикоприложен) изпит

Общ брой кредити:

15
135

Студентите избират по 2 учебни дисциплини от блок А и блок Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини
Блок А (Избираема дисциплина 1.1 и 1.2)

1

Психология на
личността

15

5

0

10

45

60

2

Т

2

Психология на
общуването

15

5

0

10

45

60

2

Т

3

4

5

6

7

Съвременни
образователни
технологии в
обучението
Училищно
законодателство и
учебна документация
Развитие на ключови
компетентности чрез
обучението по химия
Наблюдението и
химичният
експеримент в
обучението по химия
Учебни задачи в
курса по химия в СУ

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

Интердисциплинарни и приложно – експериментални дисциплини
Блок Б (Избираема дисциплина 2.1 и 2.2)

1
2
3
4
5
6

7

8

9

Зелена химия
Хранителни
вещества и хигиена
на храненето
Химия на
полимерите
Бионеорганична
химия
Биоорганична химия
Практическа
колоидна химия
Интелектуално и
светогледно
възпитание чрез
обучението по химия
Здравно възпитание
чрез обучението по
химия
Екологично
възпитание чрез
обучението по химия

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

15

5

0

10

45

60

2

Т

Факултативна дисциплина
1

История на химията

10

10

0

0

20

30

1

Т

2

История на
училищното
образование

10

10

0

0

20

30

1

Т

3

Рефлексията в
обучението

10

10

0

0

20

30

1

Т

Легенда:
Аудиторни часове в
семестъра:

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.).

Извънаудиторни часове в
семестъра:

ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка.

Други означения

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със
стойности И – изпит, Т – текуща оценка. З – заверка)

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 до бъде:
 писмена работа по обявен изпитен конспект;
 тест, включващ активни или пасивни въпроси;
 решение на проблем или задачи.
За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за
изпит.
Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която
резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната
оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в
учебната програма на всяка дисциплина.
Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа
(изпитна или 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.
Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия, назначена
със заповед на Ректора.
Изисквания за завършване:
Успешно положен писмен Държавен (практико – приложен) изпит
Директор (или отговорник) на програма:
Ръководител на магистърска програма Учител по химия:
Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова
Телефон: 032/ 261 203
e-mail: jorpste@yahoo.com
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Аналитична химия и компютърна химия
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Медицинска химия (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Клинични анализи
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
трета
Семестър
VI
Брой ECTS кредити
8
Име на лектора
Доц. д-р Кирил Симитчиев
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Клинично-химичните изследвания са обективни по своя характер, поради което те
често се използват като спомагателно средство в хуманната медицина за поставяне на
диагноза. Лекарите разчитат, че получават адекватни резултати от клиничните
лаборатории, поради което оценката на статуса и съответно начина на лечение на пациента
могат съществено да зависят от качеството на получаваната информация.
Целта на курса по Клинични анализи е студентите да придобият теоретични и
практични познания относно клинично-химичните методи за анализ на вещества с
диагностично значение в медицината. Провежданото обучение обхваща знания и умения,
които са необходими за осигуряване на качеството на получаваните резултати, съгласно
действащите нормативни документи за компетентността на медицинските (клиничните)
лаборатории – медицински стандарт „Клинична лаборатория“ на Р България и БДС/EN/ISO
15189. Курсът включва систематизация на изискванията за получаване и съхранение на
биологични проби за клинично-лабораторни изследвания и запознаване на студентите с
основните източници на грешки в този преданалитичен етап. Задълбочено се разглеждат
принципите на широк набор от утвърдени методи в клинично-лабораторната практика за
анализ на кръвни проби и урина, като се обръща особено внимание на потенциалните
пречещи влияния в хода на инструменталния анализ. В курсът се разглеждат подходите за
автоматизация и тенденциите в развитието на инструменталните техники за клинични
анализи.
Курсът по Клинични анализи надгражда курсовете по Статистика и метрология в
химията, Аналитична химия и Инструментален анализ. Същевременно придобитите знания
и умения в настоящия курс ще бъдат спомагателни за усвояването на материала по
дисциплината Анализ на лекарствени вещества I и II част, обхващаща химичните
изпитвания, свързани с осигуряване качеството и безопасността на фармацевтичните
продукти.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Изискванията, зададени в нормативни документи и подходите за осигуряване на
качеството на клинично-лабораторните резултати;
 Регламента за осигуряване на безопасни условия за работа в клиничната
лаборатория;
 Стандартните изисквания за получаване и съхранение на биологичен материал;
 Подходи за предварителна подготовка на кръвни проби;
 Принципите на клинично-химичните методи за количествено определяне на
биохимични субстрати и метаболити, електролити и олигоелементи, ензими,
хормони, туморни маркери, хематологични показатели (кръвна картина, показатели
на кръвосъсирването, фибринолизата и киселинно-алкалното състояние) в кръвни
проби и/или урина;
 Източниците на грешки и факторите, оказващи пречещо влияние при аналитичния
етап на клиничните изследвания.
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 Принципите на работа и подходите за автоматизация на специализираните
инструментални техники за клинично-лабораторни анализи на кръвни проби и урина;
 Как да се избере подходящ за поставената цел (fit for purpose) метод за анализ при
определяне на даден клиничен показател.
2. Ще могат:
 Да приготвят реактиви и стандартни разтвори, необходими за провеждането на
анализ на кръвни проби и урина;
 Да ползват комерсиални тестове (китове) за клинично-лабораторни анализи;
 Да провеждат аналитична процедура, спазвайки изискванията за безопасна работа в
клиничната лаборатория;
 Да прилагат съвременни инструментални техники за анализ на кръвни проби и урина
по отношение на вещества, които имат диагностично значение в хуманната
медицина;
 Да изчисляват и представят резултатите от измерване с нужната метрологична
компетентност;
 Да провеждат вътрешно-лабораторен качествен контрол;
 Да тълкуват резултатите от външна оценка на качеството.
Начин на преподаване
Аудиторно: 90 часа
 Лекции (45 часа),
 Лабораторни упражнения (45 часа)

Извънаудиторно: 150 часа
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение )
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Статистика и
метрология в химията, Аналитична химия, Инструментален анализ, Клетъчна
биология, Анатомия и физиология на човека, Бионеорганична химия, Биоорганична
химия, Физикохимия – I част.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Да имат основни познания за различните класове неорганични съединения и техните
химични свойства;
 Да имат основни познания за различните класове органични съединения и техните
химични свойства;
 Да имат основни познания по анатомия, физиология и клетъчна биология на човека;
 Да познават начините за изразяване на концентрация на веществата;
 Да имат основни знания относно реакционна кинетика и каталитични реакции;
 Да са усвоили общоприетите термини и концепции на химичната метрология, както и
основните статистически подходи за обработка на резултатите от химичните
експерименти;
 Да са запознати с основните процедури на предварителна подготовка на проби разтваряне, разреждане, разделяне и концентриране;
 Да са запознати с принципите на химичния анализ, провеждан чрез методите на
атомната и молекулната спектроскопия;
 Да имат основни умения за работа в химична лаборатория: да познават и да работят
със стандартната лабораторна екипировка – тегловни везни, пипети, колби,
цилиндри, чаши, нагревателни уреди, центрофуги, инкубатори, клатачни машини и
вортекс хомогенизатори.
3

Препоръчани избираеми програмни компоненти
Биологичноактивни координационни съединения, Съвременни хроматографски методи
Съдържание на курса
Курсът по Клинични анализи обхваща следните основни тематични направления:
(1) акредитация на клиничните лаборатории и контрол на качеството - запознаване с
действащите нормативни документи, регламентиращи изисквания относно компетентността
на медицинските (клиничните) лаборатории и качеството на получените от тях резултати;
(2) запознаване със стандартите за безопасна работа в клиничните лаборатории;
(3) систематизиране на изискванията за получаване, съхранение и предварителна
подготовка на биологични проби; (4) изучаване на принципите и пречещите влияния при
клинично-химичните методи за анализ на различни класове вещества в кръвни проби и/или
урина - биохимични субстрати и метаболити, електролити и олигоелементи, ензими,
хормони, туморни маркери, хематологични показатели; (5) автоматизация и тенденции в
развитието на инструменталните техники за клинични анализи.
В курсът задълбочено се разглеждат критичните моменти в методите за анализ
(потенциални пречещи влияния), дискутира се избора на подходяща калибрационна
стратегия при използването на инструментални техники, обръща се внимание на
необходимостта от валидиране или верифициране на използвания метод, представят се
подходи за контрол на качеството на клинично-лабораторните резултати.
Упражненията са разработени с цел студентите да придобият умения и опит при
провеждането на клинични анализи на кръвни проби и урина. Студентите извършват
конкретни аналитични задачи, в които усвояват основните методи и техники за качествен,
полуколичествен и количествен анализ на вещества с медико-диагностично значение. При
работа с инструментални техники за анализ от студентите се изисква да направят обработка
на получените резултати и да декларират съдържанието на изследваното вещество.
Изготвянето на протоколи по тематиките на упражненията не е задължително, но
студентите се поощряват да имат собствена лабораторна тетрадка за записки, която може
периодично да се проверява и заверява от асистентите.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Клинични анализи
тема

часове

1. Предмет и задачи на клиничната химия. Организация на клинично-лабораторната
дейност. Класификация на биологичните материали, които са обект на анализ.
Осигуряване на безопасни условия за работа в клиничната лаборатория.

3

2. Аналитични методи, използвани в клиничната лаборатория – класификация и
характеристики. Аналитична надеждност на клинично-лабораторните изследвания
(верифициране/валидиране на метод). Осигуряване качеството на лабораторните
резултати - вътрешно-лабораторен контрол и външна оценка на качеството.
Акредитация на клиничните лаборатории. Нормативни документи – медицински
стандарт „Клинична лаборатория“ на Р България и БДС/EN/ISO 15189.

3

4

3. Етапи на клинично-лабораторния анализ – преданалитичен, аналитичен и
следаналитичен. Изисквания към преданалитичния етап за получаване на
достоверни резултати – подготовка на пациентите, стандартни изисквания за
получаване и съхранение на биологичен материал. Циркаден ритъм. Биологична
вариация на клинично-лабораторните резултати – референтни граници.
4. Диагностична надеждност на лабораторните
диагностична надеждност. ROC-криви.

показатели.

Критерии

за

3

1.5

5. Въведение в имунологичните (имунохимичните) методи за клинични анализи на
биологични проби.

1.5

6. Аналитични принципи при определяне на биохимични субстрати и метаболити в
кръвта – глюкоза, общ белтък, белтъчни фракции (албумин и глобулини),
индивидуални белтъци (С-реактивен протеин, тропонин), липиди (общ, HDL- и LDLхолестерол; триглицериди), липопротеини, небелтъчни азотсъдържащи вещества
(урея, креатинин, пикочна киселина), общ и директен билирубин.

6

7. Анализ на урина. Физикохимичен анализ на урина – количество, мирис, цвят,
прозрачност, относителна плътност, седимент. Количествен химичен анализ на
урина – общ белтък, глюкоза, кетонни вещества, жлъчни пигменти, кръв,
небелтъчни азотсъдържащи вещества.

3

8. Експресни полуколичествени методи (суха химия) в клинико-химичния анализ на
урина и серум.

1.5

І Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест с логически задачи)

1.5

9. Аналитични принципи при определяне на хематологични показатели – пълна и
диференциална кръвна картина. Методи за броене на кръвни клетки и частици автоматично определяне с хематологични анализатори.

3

10. Методи за изследване на кръвосъсирването - определяне на протромбиново
време (PT), активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), тромбиново
време (TT), фибриноген. Методи за изследване на фибринолизата – определяне на
D-димер.

1.5

11. Кръвно-газов анализ - определяне на съдържанието на кислород (pO2),
въглероден диоксид (pCO2), излишък от основи, HCO3- и актуално pH в артериална
кръв или артериализирана капилярна кръв.

1.5

12. Аналитични методи за определяне на ензими с диагностично значение – АсАТ,
АлАТ,
креатининкиназа
(КК),
креатининкиназа-МВ
изоензим
(КК-МВ),
лактатдехидрогеназа (ЛДХ), гама-глутамилтрансфераза (ГГТ), холинестераза (ХЕ),
алкална фосфатаза (АФ), кисела фосфатаза (КФ), алфа-амилаза.

3

13. Аналитични методи за определяне на електролити в биологични течности –
натрий, калий, калций, магнезий, хлоридни аниони, неорганичен фосфат.
Определяне на осмолалитет и осмоларитет.

3

14. Аналитични принципи при определяне на олигоелементи в кръвни проби –
желязо, желязо свързващ капацитет (ЖСК), цинк, мед.

1.5

5

15. Определяне на хормони в биологични течности – хипофизни хормони,
тиреоидни хормони, стероидни хормони (надбъбречни и полови).

1.5

16. Анализ на туморни маркери в кръвни проби чрез имунологични методи или
комбинация от високоефективна течна хроматография и масспектрометрична
детекция.

3

17. Автоматизация и тенденции в развитието на инструменталните методи за
клинични анализи.

1.5

ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест с логически задачи)

1.5

Общ брой часове:

45

Форми на текущ контрол:
І Колоквиум върху 50% от учебния материал (тест с активни въпроси)
Провежда се през 8-ма седмица от семестъра
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал (тест с активни въпроси)
Провежда се през 15-та седмица от семестъра

Б/ Упражнения по Клинични анализи
тема
часове
I Занятие – Изследване на клинични показатели в урина чрез индикаторни тест-ленти.
3
Приложение на качествени реакции за доказване наличието на белтък, уробилиноген
и билирубин в урина.
II Занятие – Определяне на съдържанието на калий в кръвен серум чрез пламъкова
атомно емисионна спектрометрия (FAES). Оптимизация на работните условия при
инструменталното измерване. Избор на подходящ фактор на разреждане на пробата.

6

III Занятие – Анализ на калций в урина посредством пламъкова атомно абсорбционна
спектрометрия (FAAS). Оценка на неспектралните матрични ефекти.

6

IV Занятие – Спектрофотометрично определяне на желязо в кръвен серум след
реакция
на
комплексообразуване
с
2-(5-Nitro-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-Nsulfopropylamino)phenol (Nitro-PAPS).

6

V Занятие – Приложение на реакцията на Trinder за спектрофотометрично
определяне на глюкоза в кръвен серум.

6

VI Занятие – Определяне на креатинин в кръвен серум и урина чрез кинетичен UV-VIS
метод (реакция на Jaffe). Изчисляване на креатининов клирънс.

6

VII Занятие – Спектрофотометрично определяне на белтъчни вещества в кръвен
серум:
1. Установяване на съдържанието на общ белтък след образуване на цветен
комплекс с Cu2+;
2. Анализ на албумин след реакция с бромкрезолово зелено.

6

VIII Занятие – Определяне на тотален холестерол в кръвен серум чрез ензимен метод
и спектрофотометрична детекция.

6

Общ брой часове:

45

6

В/ Самостоятелна подготовка:
Предвидената самостоятелна подготовка, включва работа със специализирана литература и
подготовка за лабораторните занятия.
Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване за провеждане на качествени реакции и
спектрален анализ, в това число: поточна система за дейонизирана вода; нагревателни
уреди; центрофуга; сушилня; клатачна машина; вортекс хомогенизатор; пневматични
пипети; реактиви за качествен и количествен анализ с клас “химически чисти за анализ“;
 Тегловна лаборатория: 4 бр. аналитични везни (с прецизност до 0.0001g) и 2 бр.
технически везни;
 Катедрата е оборудвана с апаратура за пламъков атомно емисионен и атомно
абсорбционен анализ (1) FAAS Perkin Elmer 4000 и (2) AAS Perkin Elmer Zeeman 5100;
 Апаратура за електронна спектроскопия в УВ-Вид област: (1) UV-VIS спектрофотометър
ONDA UV-30 SCAN - 2 бр. и (2) Lambda 9 Perkin-Elmer UV/Vis/NIR Spectrophotometer;
 Потенциометри и рН-метри - 4 бр.;
 На разположение на студентите са 6 бр. компютърни системи и MS Office софтуер за
обработка на аналитичната информация и изготвяне на анализни протоколи.
Библиография
Автор

Заглавие

Издателство

Година

К. Симитчиев

Свитък лекционен курс
(MS PowerPoint) разпечатка и електронна версия

Под редакцията на
Т. Цветкова и
Ст. Данев

Аналитични принципи и процедури в
клиничната лаборатория. Апарати за
измерване. Анализатори

Медицинско издателство
ЕТ "Васил Петров" ВАП Пловдив

2001

Под редакцията на
Т. Цветкова

Въпроси, тестове и задачи (с отговори
и обяснения) за самоподготовка по
клинична химия на студенти по
фармация

ИК-ВАП Пловдив

2011

M. Bishop, E. Fody,
L. Schoeff

Clinical Chemistry: principles, techniques
and correlations, 8th edition

Wolters Kluwer

2018

C. Burtis, D. Bruns,
B. Sawyer

Tietz Fundamentals of clinical chemistry
and molecular diagnostics, 7th edition

Elsevier

2015

A. Dasgupta,
J. Sepulveda

Accurate results in the clinical laboratory:
a guide to error detection and correction

Elsevier

2013

M. Ball

Clinical laboratory mathematics

Pearson

2014

Под редакцията на
Р. Борисова

Основи на химичния анализ

Водолей

2009

2018
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка лекционна тема от програмата се представя като мултимедийна презентация,
което спомага за по-доброто онагледяване на разглеждания теоретичен материал.
Студентите предварително имат възможност да ксерографират свитъка със слайдове от
следващите лекции, или да го получат в електронен формат. През семестъра (8-ма и 15-та
седмица) са планирани два колоквиума, които подпомагат подготовката на студентите за
изпита. Резултатите от текущия контрол участват във формирането на крайната оценка по
дисциплината.
Лекциите са придружени с практически курс - упражнения, провеждани в обзаведени
за целта учебни и научно-изследователски лаборатории. По време на упражненията
студентите придобиват нужните умения за успешната реализация на широк набор от методи
за анализ на биологични проби под методическото ръководство на асистентите.
Упражненията по Клинични анализи са задължителни и се провеждат през седмица с
времетраене 6 часа. Занятията включват:
 теоретични разяснения; решаване на изчислителни задачи и подготовка на схеми за
приготвянето на стандартни разтвори;
 експериментална част - индивидуални или групови аналитични задачи;
 обработка и тълкуване на получените резултати.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат и помощни
материали за самостоятелна подготовка по дисциплината) са достъпни за студентите (след
регистрация чрез оторизираща система Focus) на интернет страницата на ПУ на адрес:
http://students.uni-plovdiv.bg/
Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума под формата на
активен тест.
Крайният семестриален изпит се провежда под формата на активен тест, включващ
всички теми от учебната програма. На колоквиумите и на изпита студентите имат право да
ползват всякаква литература, записки и лекционни свитъци.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ
контрол, резултат от крайния изпит и бонуси от самостоятелна работа.
Оценката се изчислява по следната формула:
15% от оценката на І колоквиум + 15% от оценката на ІІ колоквиум + 70% от оценката от
семестриалния тест + N(броя бонуси) *0.1.
Максималната стойност, която може да достигне компонента от бонуси за
самостоятелна работа е 0.5 единици.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставянето на оценката.
Всички писмени работи (от текущ контрол и изпитни тестове) се съхраняват в
продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието

Доц. д-р Кирил Симитчиев...........................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет / филиал

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Аналитична химия и компютърна химия
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки

Специалност
Анализ и контрол (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса

Нормативни документи и регулации при анализ и контрол
Код на курса

Тип на курса
Задължителен

Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър

Година на обучение
четвърта

Семестър/ Триместър
VIII

Брой ECTS кредити
5

Име на лектора
гл. ас. д-р Огнян Пукалов

1

Учебни резултати за курса
Анотация
Курсът по Нормативни документи и регулации при анализ и контрол (НДРАК) е един от
основните за студентите от специалност „Анализ и контрол“. Знанията, залегнали в лекционния курс,
както и предвидените умения, които студентите ще усвоят по време на семинарните упражнения, са
основа за професионалната специализация и за успешната реализация на обучаемите.
Дейността на всяка съвременна акредитирана лаборатория се регулира от голям брой
международни и национални нормативни актове, чрез които се цели осигуряване и контрол на
качеството тяхната дейност. Според тези документи, всяка лаборатория трябва да има отговорник по
качеството, който следи за спазването на критериите, залегнали в тези регулации. В тази връзка
уменията за работа с такъв тип документи са от ключово значение за работата на всеки специалист в
областта.
Лекционният курс по НДРАК е базиран на действащото към момента европейско и
национално законодателство, засягащо съвременната лабораторна практика. В детайли ще бъдат
разгледани европейските и националните регулации, свързани с акредитирането на изпитвателни
лаборатории. Освен това е предвидено изучаването на актуални системи на управление, имащи
отношение към работата на всяка съвременна лаборатория, като например ISO/IEC 17025:2017, ISO
15189:2012, ДИРЕКТИВА 2004/10/ЕО и др. Ще бъдат разгледани и някои от нормативните документи,
имащи отношение към регулации в различни области, като например анализ и контрол на качеството
на води, качеството на храни и др., Като се има предвид, че законовата рамка е силно динамична, в
семинарните занятия към курса ще се отдели внимание на източниците за набавяне на актуална
информация по отношение на действащи към момента нормативни документи.
Знанията, които студентите ще придобият в хода на курса са от съществено значение за
тяхната реализация като специалисти химици, отговорници по качество или вътрешни одитори,
компетентни за работа в акредитирани лаборатории за изпитване или калибриране. Друга
потенциална реализация на студентите е като служители във фирми, предлагащи консултантски
услуги в сферата на разработването и внедряването на системи за управление, покриващи
изискванията на международни стандарти или като технически оценители към национални
организации или частни фирми.

Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
 ЩЕ ЗНАЯТ:

 Кои са основните източници за набавяне и актуализиране на национални и
международни нормативи документи, касаещи регулацията на лабораториите за
изпитване и калибриране
 Кои са основните международни и национални нормативни документи, имащи
отношение към дейността на лабораториите за изпитване и калибриране
 Кои са основните принципи на организация на работата на лабораториите за
изпитване и калибриране според съответните нормативни документи
 Кои са основните международни и национални нормативни документи, чрез
които се регулират показателите за качество за основни типове продукти,
използвани от човека
 ЩЕ МОГАТ:

 Да търсят и да набавят актуални версии на нормативни документи от подходящи
източници
 Да организират дейността на лаборатории за изпитване и калибриране съгласно
международни и национални стандарти относно компетентността им
 Да анализират изискванията на нормативните документи
 Да следят за промени на даден нормативен документ, и как те се отразяват на
организацията на работата в лабораториите за изпитване и калибриране
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Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции (30 часа),
 Семинари (30 часа)

Извънаудиторно: 90 ч
 Самостоятелна подготовка
 Работа в екип
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Изисква се студентите да са изучавали курсовете по: Статистика и метрология в
химията; Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания;
Компютри и софтуер; Аналитична химия I и II част.
Освен това студентите трябва да знаят и/или да могат:
 Желателно е студентите да владеят английски език на средно ниво;
 Студентите трябва да имат развита компютърна грамотност.
Препоръчани избираеми програмни компоненти

Съдържание на курса
Курсът по НДРАК разглежда нормативните документи от международно и национално
значение, чрез които се регулира дейността на лаборатории за изпитване и калибриране. Специално
внимание е обърнато на системите за управление на качество, а освен това са засегнати въпроси за
принципите на добрата лабораторна практика. В хода на семинарните занятия и самостоятелната
работа се създават умения за търсене на актуална информация по отношение нормативни
документи и регулации. Задълбочават се уменията за анализ на информация.

Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Нормативни документи и регулации при анализ и контрол
ТЕМА

часове

1. Въведение. Източници на информация. Основни понятия.
2. Международни и национални нормативни документи, регулиращи акредитацията на
лаборатории за изпитване и калибриране. Регламент (ЕО) № 765/2008, Закон за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, Процедура за
акредитация (BAS QR 2) на ИА "Българска служба за акредитация"
3. Международни нормативни документи и стандарти, регулиращи разработването,
внедряването и съблюдаването на системи за управление на качество: ISO 9000, ISO
10000, ISO 17000
4. Международни нормативни документи и стандарти, регулиращи качеството на
резултати на лаборатории за изпитване и калибриране: EN ISO/IEC 17025:2017, EN ISO
15189:2012, EN ISO/IEC 17043:2010,
5. Други международни нормативни документи и стандарти: ДИРЕКТИВА 2004/9/ЕО,
ДИРЕКТИВА 2004/10/ЕО, Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на
Добрата лабораторна практика
6. Международни и национални нормативни документи, регулиращи качеството на води.
Изисквания към показателите на питейни води, отпадни води, повърхностни води
7. Международни и национални нормативни документи, регулиращи качеството на храни

2
4

4
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2
4
4

3

8. Международни и национални нормативни документи, регулиращи качеството на
околната среда

2

9. Обобщение – подготовка за семестриалния изпит.

2

Общ брой часове

30

Форми на текущ контрол:
По време на лекционните занятия със студентите се провеждат дискусии, в хода на които се
поставят контролни въпроси, целящи проверката на ефективността на усвояване на
материала от обучаемите. Поощряват се активното и творческото мислене от страна на
студентите, както и даването на правилни отговори или решения. На студентите се
начисляват „бонуси“ от 0,1 единица, които се имат в предвид при оформяне на крайната
оценка по дисциплината.
Б/ Семинари
1. Източници за набавяне на актуални нормативни документи от европейското
законодателство. Работа с правния портал на Европейския съюз http://eur2
lex.europa.eu/homepage.html. Търсене на нормативни документи. Критерии за
търсене.
2. Източници за набавяне на актуални нормативни документи от националното
законодателство. Работа с интернет версията на Държавен вестник
2
http://dv.parliament.bg. Търсене на нормативни документи. Критерии за търсене.
Други източници.
3. Източници за набавяне на актуални документи, свързани са процеса по
акредитация. Работа с интернет сайта на Изпълнителна агенция "Българска служба
2
за акредитация" http://www.nab-bas.bg.
4. Други източници на документи. Работа с интернет сайтовете на
2
http://www.oecd.org, https://www.eurachem.org, http://www.who.int
5. Източници за набавяне на актуални версии на стандарти. Работа с интернет
сайта на Български институт за стандартизация http://www.bds-bg.org. Търсене на
2
стандарти. Критерии
6. Работа с източници на научна информация. Търсене на научни публикации по
2
зададени критерии
7. Търсене на организатори на междулабораторни сравнения и изпитания за
2
пригодност. Критерии за избор
8. Търсене на доставчици на сертифицирани сравнителни материали. Критерии за
2
избор
9. Изготвяне на примерен пакет от документи в съответствие с процедура по
4
акредитация на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
10. Представяне на резултати от курсови работи под формата на доклад. Дискусии
10
върху представения материал
Общ брой часове

30

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите ще бъдат разделени на екипи, всеки от които трябва да разработи курсова
работа, включваща търсене на актуални версии на нормативни документи. Резултатите от
систематизирането на събраната информация ще бъдат представени под формата на
лекции пред преподавателя и останалите студенти.

4

Техническо осигуряване на обучението
 Лекционният курс е разработен като мултимедийни презентации на база Microsoft
PowerPoint. Копие на лекционния курс във вид на pdf файл се предоставя на студентите
за копиране и използване по време на лекциите.
 Семинарните упражнения се водят в компютърна зала с поне 10 компютъра с интернет
свързаност
 Студентите се поощряват да носят и ползват лични лаптопи, на които да разработват
задачите с цел улесняване при самостоятелната подготовка.
 Поддържа се интернет страница с обучителни материали по темата на курса
Библиография
Автор
О. Пукалов

Р. Борисова
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
765/2008

Изпълнителна агенция
"Българска служба за
акредитация"
ISO/IEC 17025:2005

Заглавие
Принтирана или електронна версия
на лекционен курс - разпечатка и
електронна версия
(https://students.uni-plovdiv.net)
Основи на химичния анализ
Определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара във
връзка с предлагането на пазара на
продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 339/93
Закон за националната акредитация
на органи за оценяване на
съответствието
Процедура за акредитация (BAS QR 2)

Общи изисквания относно
компетентността на лабораториите
за изпитване и калибриране
ISO/IEC 17025:2017
Общи изисквания относно
компетентността на лабораториите
за изпитване и калибриране
EN ISO 15189:2012
Медицински лаборатории.
Изисквания за качество и
компетентност
ДИРЕКТИВА 2004/9/ЕО Инспектиране и верифициране на
добрата лабораторна практика (ДЛП)
ДИРЕКТИВА 2004/10/ЕО Хармонизиране на законовите,
подзаконовите и административните
разпоредби, свързани с
прилагането на принципите на добра
лабораторна практика и
верифицирането на тяхното
прилагане при
изпитвания на химически вещества

Издателство

Година

2018

Водолей

2009
2008

Държавен
вестник

2010

2017

Български
Институт за
Стандартизация
Български
Институт за
Стандартизация
Български
Институт за
Стандартизация

2006

2017

2014

2004
2004

5

Joint Committee for
Guides in Metrology

ISO/IEC

Наредба за принципите, инспекцията
и удостоверяването на добрата
лабораторна практика
VIM - International Vocabulary of
Metrology – Basic and General
Concepts and Associated Terms (JCGM
200:2012)
СД Ръководство 99

Държавен
вестник

2004

2012

Български
Институт за
Стандартизация

2014

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Предвиденият лекционен материал се поднася под демонстрационни лекции,
разработени на Powerpoint, в хода на които се провеждат дискусии върху лекционния
материал. По време на лекциите на студентите ще се дава информация за интернетбазирани ресурси, предоставящи достъп до нормативни актове и регламенти по темата.
Копие от лекционните слайдове, както и материалите, използвани в курса са достъпни в
системата C.students (https://students.uni-plovdiv.net). Там се поддържа и постоянна връзка
между преподавателя и асистентите със студентите.
Семинарните занятия са задължителни и се провеждат в компютърните зали на
факултета. Всеки студент работи самостоятелно на компютър от наличните в компютърните
зали или собствен лаптоп под наблюдението на преподавател.
Методи и критерии на оценяване
По време на семинарните занятия студентите ще бъдат разделени в екипи. Всеки от
които ще получи задача за самостоятелна работа. Резултатите от изпълнението на
самостоятелните задачи ще бъдат докладвани пред преподавателя и останалата част от
студентите.
Семестриалният изпит представлява писмен тест, включващ въпроси от всички теми
от учебната програма. На практическия колоквиум и на тестовия изпит, студентите имат
право да ползват всякаква литература, записки и свитъци.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ
контрол (натрупани бонуси), оценка от практическа задача и оценката от крайния писмен
изпит.
Оценката се изчислява по следната формула:
КО = 0.7 х семестриален тест + 0,3 х доклад върху самостоятелните задачи
Добавят се и бонусите от текущия контрол.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието

Гл. ас. д-р Огнян Пукалов........................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Допълнителна квалификация „Учител по химия“ (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Наблюдението и експериментът в обучението по химия
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
Трета
Семестър
VІ
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева

1

Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 същност на наблюдението и на учебния химичен експеримент като метод на научно
и учебно познание;
 цели и задачи на наблюдението и на учебния химичен експеримент;
 място и роля на наблюдението и на учебния експеримент в урока по химия.
2. Ще могат:
 да извършват анализ на учебно съдържание по химия и опазване на околната
среда;
 да формулират и обосновават цели и задачи на наблюдението и на учебния
химичен експеримент;
 да избират и аргументират избор на подходи, методи и средства за обучението по
химия и опазване на околната среда като акцентират на съчетаването на
наблюдението и на учебния химичен експеримент с останалите методи на
обучение;
 да избират и аргументират избор на видове учебни химични експерименти в
конкретни педагогически ситуации.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции – 15 ч.
 Упражнения – 15 ч.

Извън аудиторно: 30 ч.
 Подготовка за упражненията

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 основни химични понятия, закономерности и закони от следните области на
химията – обща и неорганична химия, органична химия, аналитична химия,
физикохимия;
 основни понятия и закономерности от областта на психологията и
педагогиката;
 основни правила за безопасна работа в химическата лаборатория; основни
действия с лабораторни съдове и с химични реактиви.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
–
Техническо осигуряване на обучението
 учебна литература по МОХ, учебници и учебни пособия за обучението по химия и
опазване на околната среда за СОУ;
 компютър и мултимедия;
 лабораторни съдове, апаратури;
 химични реактиви.
Съдържание на курса
2

Обект на изучаване в курса по „Наблюдението и експериментът в обучението по
химия“ са наблюдението и учебният химичен експеримент като специфични методи на
обучението по химия. Предмет на всяка тема са конкретни аспекти на учебното
съдържание по химия (5. – 10. клас), изискващи използване на наблюдение и учебен
химичен експеримент. Целите и задачите на занятията са свързани с обогатяване на
системата от знания на студентите за същността на химичния експеримент като метод
на научно и учебно познание, с разширяване на системата от педагогически умения,
необходими за професионална дейност.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А./ Лекции
Теми
1. Наблюдението и експериментът в обучението по „Човекът и природата“
5. и 6. клас
2. Наблюдението и експериментът в обучението по „Химия и опазване на
околната среда“ 7. клас
3. Наблюдението и експериментът в обучението по „Химия и опазване на
околната среда“ 8. клас
4. Наблюдението и експериментът в обучението по „Химия и опазване на
околната среда“ 9. клас
5. Наблюдението и експериментът в обучението по „Химия и опазване на
околната среда“ 10. клас
Общо:

Часове
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
15 часа

Б./ Упражнения
Теми
1. Учебни химични експерименти при изучаване на метали
2. Учебни химични експерименти при изучаване на неметали
3. Учебни химични експерименти при изучаване на химични процеси
4. Учебни химични експерименти при изучаване на органични съединения
Общо:

Часове
4 часа
4 часа
3 часа
4 часа
15 часа

Библиография
Автор
Ангелачева, А.

Заглавие

Издателство

Методика и техника на учебния
УИ „Паисий Хилендарски“
химичен експеримент – І част
Ангелачева, А.
Химията – наблюдения и
УИ „Паисий Хилендарски“
експеримент. Модул неметали
Ангелачева, А., Методика и техника на учебния
УИ „Паисий Хилендарски“
Стефанова, Й.
химичен експеримент – ІІ част
Стефанова, Й.
Химията – наблюдения и
УИ „Паисий Хилендарски“
експерименти. Модул метали
Химия – Българско научно-методическо списание
Химия в школе – Руско научно-методическо списание
Journal of chemical education – Американско научно-методическо списание
Учебници и учебни пособия по „Химия и опазване на околната среда” за СОУ

Година
2006
2014
2010
2016

3

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Водещи методи са наблюдението и химичният експеримент; основни средства за
обучение са дидактическите задачи за моделиране и организация на експерименталната
дейност на учителя и на учениците в урока.
Методи и критерии на оценяване
Текуща оценка
Език на преподаване
Български
Изготвили описанието
гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Допълнителна квалификация „Учител по химия“ (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Наблюдението и експериментът в обучението по химия
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
Трета
Семестър
VІ
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева

1

Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 същност на наблюдението и на учебния химичен експеримент като метод на научно
и учебно познание;
 цели и задачи на наблюдението и на учебния химичен експеримент;
 място и роля на наблюдението и на учебния експеримент в урока по химия.
2. Ще могат:
 да извършват анализ на учебно съдържание по химия и опазване на околната
среда;
 да формулират и обосновават цели и задачи на наблюдението и на учебния
химичен експеримент;
 да избират и аргументират избор на подходи, методи и средства за обучението по
химия и опазване на околната среда като акцентират на съчетаването на
наблюдението и на учебния химичен експеримент с останалите методи на
обучение;
 да избират и аргументират избор на видове учебни химични експерименти в
конкретни педагогически ситуации.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции – 5 ч.
 Упражнения – 10 ч.

Извън аудиторно: 45 ч.
 Подготовка за упражненията

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 основни химични понятия, закономерности и закони от следните области на
химията – обща и неорганична химия, органична химия, аналитична химия,
физикохимия;
 основни понятия и закономерности от областта на психологията и
педагогиката;
 основни правила за безопасна работа в химическата лаборатория; основни
действия с лабораторни съдове и с химични реактиви.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
–
Техническо осигуряване на обучението
 учебна литература по МОХ, учебници и учебни пособия за обучението по химия и
опазване на околната среда за СОУ;
 компютър и мултимедия;
 лабораторни съдове, апаратури;
 химични реактиви.
Съдържание на курса
2

Обект на изучаване в курса по „Наблюдението и експериментът в обучението по
химия“ са наблюдението и учебният химичен експеримент като специфични методи на
обучението по химия. Предмет на всяка тема са конкретни аспекти на учебното
съдържание по химия (5. – 10. клас), изискващи използване на наблюдение и учебен
химичен експеримент. Целите и задачите на занятията са свързани с обогатяване на
системата от знания на студентите за същността на химичния експеримент като метод
на научно и учебно познание, с разширяване на системата от педагогически умения,
необходими за професионална дейност.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А./ Лекции
Теми
1. Наблюдението и експериментът в обучението по „Човекът и природата“
5. и 6. клас
2. Наблюдението и експериментът в обучението по „Химия и опазване на
околната среда“ 7. клас
3. Наблюдението и експериментът в обучението по „Химия и опазване на
околната среда“ 8. клас
4. Наблюдението и експериментът в обучението по „Химия и опазване на
околната среда“ 9. клас
5. Наблюдението и експериментът в обучението по „Химия и опазване на
околната среда“ 10. клас
Общо:

Часове
1 часа
1 часа
1 часа
1 часа
1 часа
5 часа

Б./ Упражнения
Теми
1. Учебни химични експерименти при изучаване на метали
2. Учебни химични експерименти при изучаване на неметали
3. Учебни химични експерименти при изучаване на химични процеси
4. Учебни химични експерименти при изучаване на органични съединения
Общо:

Часове
3 часа
3 часа
2 часа
2 часа
10 часа

Библиография
Автор
Ангелачева, А.

Заглавие

Издателство

Методика и техника на учебния
УИ „Паисий Хилендарски“
химичен експеримент – І част
Ангелачева, А.
Химията – наблюдения и
УИ „Паисий Хилендарски“
експеримент. Модул неметали
Ангелачева, А., Методика и техника на учебния
УИ „Паисий Хилендарски“
Стефанова, Й.
химичен експеримент – ІІ част
Стефанова, Й.
Химията – наблюдения и
УИ „Паисий Хилендарски“
експерименти. Модул метали
Химия – Българско научно-методическо списание
Химия в школе – Руско научно-методическо списание
Journal of chemical education – Американско научно-методическо списание
Учебници и учебни пособия по „Химия и опазване на околната среда” за СОУ

Година
2006
2014
2010
2016

3

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Водещи методи са наблюдението и химичният експеримент; основни средства за
обучение са дидактическите задачи за моделиране и организация на експерименталната
дейност на учителя и на учениците в урока.
Методи и критерии на оценяване
Текуща оценка
Език на преподаване
Български
Изготвили описанието
гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по….....
Специалност
ДПК Учител по химия (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Психология на личността
Код на курса

Тип на курса
Избираема дисциплина
Равнище на курса (ОКС)
БАКАЛАВЪР
Година на обучение
ПЪРВА
Семестър
Втори

Брой ECTS кредити
2
Имена на преподавателите
Лектор - проф. д.пс.н. Веселин Василев,
ръководител на упражненията – докторант Боян Василев
Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Основните теоретични положения от известните и влиятелни теории за
личността в психологическата наука;
 Как са прилагани (или могат да се прилагат) тези теоретични идеи от
личностната психология в разнообразната учебно-възпитателна практика в
училище.
2. Ще могат:
 Да анализират приложните възможности на една или друга теоретична идея в
психологията на личността, за да я реализират в своята бъдеща учителска
практика;
 Да прилагат подходящи психологически методики (тестове, въпросници) за
психо-диагностични задачи във възпитателната си практика в училище.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции – 15 часа
 Упражнения – 15 часа

Извънаудиторно: 30 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 някои основни понятия от общата психология.
Препоръчани избираеми програмни компоненти

Техническо осигуряване на обучението
 учебници и учебни пособия по психология на личността;
 набор от психо-диагностични инструменти (тестове и въпросници);
 технически средства на обучение и съвременни информационни технологии.

Съдържание на курса
Дисциплината съчетава важни съдържателни страни на психологическата теория за
личността и нейното приложение в педагогическата практика, релевантни на
учителската професия. Разнообразните теории за личността се анализират в тяхната
приемственост и се разглеждат във връзка с формирането на личността на ученика, а
също и във връзка с индивидуалните особености на личността на учителя.
В съдържанието на занятията са включени и методики за диагностициране и
формиране на личностните качества на учениците.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Психология на личността
Тема
1. Личност – същност и значение на понятието. Изследване на личността – основни
модели, подходи и методи.
2. Класическите теории за личността. Концепцията на Уйлям Джеймс.
Психоанализата на Зигмунд Фройд: основни теоретични идеи и приложението им в
психотерапевтичната практика
3. Неофройдистката традиция: аналитичната психология на Карл Г. Юнг,
индивидуалната психология на Алфред Адлер, епигенетичната теория на Ерик
Ериксън и тяхното практическо приложение
4. Хуманистичната традиция и школа в психологията на личността: клиентцентрираната терапия и теория на Карл Роджърс и теорията за самоактуализиращите
се личности на Ейбрахам Маслоу; приложението им в практиката
5. Теории за личността като комплекс от личностни черти (факторни теории): теории
на Гордън Олпорт, Ханс Айзенк, Реймънд Кетъл, теория за „големите пет“ фактора
6. Разнообразие и приемственост в теориите за личността – обобщителна лекция
ОБЩО

Часове
3
2

2

3

3

2
15

Б/Упражнения по Психология на личността
Тема
1. Съдържанието на понятието личност в психологическата наука. Същност и
структура на личността.
2. Методологични принципи и подходи и методики за изследване на личността
3. Фройдистката и неофройдистката традиция в изследването на личността
4. Методи за изследване на личността във фройдистката и неофройдистката школи:
асоциативен експеримент на К. Юнг и въпросник на индивидуалната психология за
разбиране на трудни деца на А. Адлер
5. Методики за изследване на идентичността и статусите на идентичност
- полуструктурирано интервю (на Дж. Маршиа) и ВОИСПИ (на Дж. Адамс)
6. Основни теоретични положения на хуманистичната традиция в изследването на
личността. Приложение на хуманистичната теория във възпитателната практика и
психотерапията
7. Въпросник за самоактуализация на Е. Маслоу
8. Методики за изследване в направлението, изследващо личността като комплекс

Часове
1
2
2
2

2

2

2

от личностни черти: тест ММРІ, тестове на Х. Айзенк, тест на Р. Кетъл, тест на Мак
Крий и Коста („Големите пет“)
ОБЩО:

2

15 ч.

Библиография
Адлер, А.

Човекознание

София:
ИК Здраве и щастие

2007

Адлер, А.

Индивидуална психология: практика и
теория.

София:
ИК Здраве и щастие

2001

Айзенк, Х. и др.

Модел за личност.

София: НИ

1987

Василев, В.

Психологически основи на управлението

Пловдив: Сема

2000

Величков, А.

Личност и вътрешна мотивация

София: БАН

1989

Маслоу, Е.

Мотивация и личност

Минчев, Б.

Обща психология

София: Сиела

2013

Стаматов, Р.,
Минчев, Б.

Психология на човека

Пловдив: Хеброс

2003

Багадирова, С.,
Юрина, А.

Материалы к курсу „Психология
личности”

Москва: ДиректМедия

2014

Хьел, Л.,
Д. Зиглер

Теория личности

С.-Петербург: Питер

2014

Холл, К.,
Г. Линдсей

Теории личности

Москва: КСП

1997

2002

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Основни методи на преподаване са:
- университетска лекция, която включва както актуализация на необходими знания,
така и обяснения и беседа със студенти за извеждане на теоретични обобщения,
каквито са понятията и връзките между тях. Лекцията се съчетава с онагледяване –
модели и схеми на структурните компоненти на понятията и на взаимовръзките между
тях;
- обсъждане и дискусия (в упражненията) на идеите в основните теории за личността;
обсъжда се тяхното приложение и значение за възпитателната практика, запознават се
студентите с методики и тестове за изследване на личността.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината завършва с изпит, който съставлява седемдесет процента (70%) от оценката.
Останалата част на оценяването е свързано с резултати от самостоятелна работа на студентите.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
Проф. д.пс.н. Веселин Василев

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по….....
Специалност
ДПК Учител по химия (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Психология на личността
Код на курса

Тип на курса
Избираема дисциплина
Равнище на курса (ОКС)
БАКАЛАВЪР
Година на обучение
ПЪРВА
Семестър
Втори

Брой ECTS кредити
2
Имена на преподавателите
Лектор - проф. д.пс.н. Веселин Василев, ръководител на упражненията – докторант
Боян Василев
Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Основните теоретични положения от известните и влиятелни теории за
личността в психологическата наука;
 Как са прилагани (или могат да се прилагат) тези теоретични идеи от
личностната психология в разнообразната учебно-възпитателна практика в
училище.
2. Ще могат:
 Да анализират приложните възможности на една или друга теоретична идея в
психологията на личността, за да я реализират в своята бъдеща учителска
практика;
 Да прилагат подходящи психологически методики (тестове, въпросници) за
психо-диагностични задачи във възпитателната си практика в училище.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции – 5 часа
 Семинарни занятия – 10 часа

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 някои основни понятия от общата психология.
Препоръчани избираеми програмни компоненти

Техническо осигуряване на обучението
 учебници и учебни пособия по психология на личността;
 набор от психо-диагностични инструменти (тестове и въпросници);
 технически средства на обучение и съвременни информационни технологии.

Съдържание на курса
Дисциплината съчетава важни съдържателни страни на психологическата теория за
личността и нейното приложение в педагогическата практика, релевантни на
учителската професия. Разнообразните теории за личността се анализират в тяхната
приемственост и се разглеждат във връзка с формирането на личността на ученика, а
също и във връзка с индивидуалните особености на личността на учителя.
В съдържанието на занятията са включени и методики за диагностициране и
формиране на личностните качества на учениците.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Психология на личността
Тема
1. Личност – същност и значение на понятието. Изследване на личността – основни
модели, подходи и методи. Класическите теории за личността (Уйлям Джеймс и
Зигмунд Фройд)
2. Неофройдистката традиция: аналитичната психология на Карл Г. Юнг,
индивидуалната психология на Алфред Адлер, епигенетичната теория на Ерик
Ериксън и тяхното практическо приложение
3. Хуманистичната традиция и школа в психологията на личността: клиентцентрираната терапия и теория на Карл Роджърс и теорията за самоактуализиращите
се личности на Ейбрахам Маслоу; приложението им в практиката
4. Теории за личността като комплекс от личностни черти (факторни теории): теории
на Гордън Олпорт, Ханс Айзенк, Реймънд Кетъл, теория за „големите пет“ фактора
5. Разнообразие и приемственост в теориите за личността – обобщителна лекция
ОБЩО

Часове
1

1

1

1

1
5

Б/Упражнения по Психология на личността
Тема
Часове
1
1. Съдържанието на понятието личност в психологическата наука. Същност и
структура на личността.
1
2. Методологични принципи и подходи и методики за изследване на личността
1
3. Фройдистката и неофройдистката традиция в изследването на личността
4. Методи за изследване на личността във фройдистката и неофройдистката школи:
1
асоциативен експеримент на К. Юнг и въпросник на индивидуалната психология за
разбиране на трудни деца на А. Адлер
2
5. Методики за изследване на идентичността и статусите на идентичност
- полуструктурирано интервю (на Дж. Маршиа) и ВОИСПИ (на Дж. Адамс)
6. Основни теоретични положения на хуманистичната традиция в изследването на
1
личността. Приложение на хуманистичната теория във възпитателната практика и
психотерапията
1
7. Въпросник за самоактуализация на Е. Маслоу
8. Методики за изследване в направлението, изследващо личността като комплекс
от личностни черти: тест ММРІ, тестове на Х. Айзенк, тест на Р. Кетъл, тест на Мак

Крий и Коста („Големите пет“)

2

ОБЩО:
10 ч.

Библиография
Адлер, А.

Човекознание

София:
ИК Здраве и щастие

2007

Адлер, А.

Индивидуална психология: практика и
теория.

София:
ИК Здраве и щастие

2001

Айзенк, Х. и др.

Модел за личност.

София: НИ

1987

Василев, В.

Психологически основи на управлението

Пловдив: Сема

2000

Величков, А.

Личност и вътрешна мотивация

София: БАН

1989

Маслоу, Е.

Мотивация и личност

Минчев, Б.

Обща психология

София: Сиела

2013

Стаматов, Р.,
Минчев, Б.

Психология на човека

Пловдив: Хеброс

2003

Багадирова, С.,
Юрина, А.

Материалы к курсу „Психология
личности”

Москва: ДиректМедия

2014

Хьел, Л.,
Д. Зиглер

Теория личности

С.-Петербург: Питер

2014

Холл, К.,
Г. Линдсей

Теории личности

Москва: КСП

1997

2002

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Основни методи на преподаване са:
- университетска лекция, която включва както актуализация на необходими знания,
така и обяснения и беседа със студенти за извеждане на теоретични обобщения,
каквито са понятията и връзките между тях. Лекцията се съчетава с онагледяване –
модели и схеми на структурните компоненти на понятията и на взаимовръзките между
тях;
- обсъждане и дискусия (в упражненията) на идеите в основните теории за личността;
обсъжда се тяхното приложение и значение за възпитателната практика, запознават се
студентите с методики и тестове за изследване на личността.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината завършва с изпит, който съставлява седемдесет процента (70%) от
оценката. Останалата част на оценяването е свързано с резултати от самостоятелна
работа на студентите.
Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
Проф. д.пс.н. Веселин Василев
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STUDY PLAN
Faculty

Faculty of Chemistry
Department
Analytical Chemistry and Computer Chemistry

Professional field / Subject area code
4.2 Chemistry science (Bulgarian notation)
0531: Chemistry (13.3 - 442) ISCED - F 2013 Codes
Course dedication
Erasmus+ students

DESCRIPTION OF THE COURSE
Course name
Quality in Analytical Laboratories
Educational level
Bachelor
ECTS
6
Lecturer
Assoc. Prof. Dr. Veselin Kmetov

1

Subject context (annotation)
Quality in Analytical Laboratories is a discipline that gives knowledge about current
metrological requirements to the measurement results in chemical analysis. Main topics
which will be covered, are traceability and calculation of uncertainty of the measurement
results as well as validation of method of analysis. Subtopics include evaluation of the
quality of calibration procedure, compliance assessments, improving precision by signal
smoothing, principles and application of ANOVA, use of certified reference materials,
participation in proficiency testing and inter-laboratory comparisons, setting and using
target uncertainty in chemical measurements.
Course structure
Auditorium classes: 30 hours
 Lectures (15 hours)
 Practice (15 hours)

Extracurricular activities: 150 hours
 Self-learning
 Consultations

Rules for admission of students
Erasmus+ students at third or fourth year of Bachelor education in chemistry

Structure of the course
А/ Lectures
Tittle

hours

Introduction to quality in the analytical laboratory. Concept of quality. Analytical
chemistry and quality. Implementation of a quality management system (ISO/IEC
17025): quality assurance plan, quality control, quality evaluation, corrective
actions.

3

Traceability of the results of the measurements. Metrological standards, calibration
and traceability. Elements of traceability. Levels in the hierarchy of the calibrations.
Criteria for establishing the traceability of measurements. Practical examples.

3

Estimation of the uncertainty of the experimental results. Introduction – definitions
and terminology. Importance of the assessment of uncertainty. Standard,
combined and expanded uncertainty. Uncertainty assessment: uncertainty type A
and type B, contributions to uncertainty, approaches to the assessment of
uncertainty. Presentation of results – rejection of anomalous values, significant
figures, rounding of results, presentation with expanded uncertainty. Examples.

3

Validation of analytical methods. Introduction – terminology. Function of validation
in quality assurance and good laboratory practices. Evolution of a new analytical
method – preliminary stages, validation and verification. Parameters for validation /
verification. Supervision and control of the operation of the method. Examples.

3

Inter-laboratory comparisons (CIL) and proficiency testing (PT). Definitions. Types
of Inter-laboratory comparisons. Objectives of CIL and PT.

3

Total number of hours

15

2

B/ Practice
Method of Kragten for calculation of the combined uncertainty of the measurement
results: application for assessment of the uncertainty in the case of 1) preparation of
a calibration standard, 2) standardization of sodium hydroxide solution and
3) determination of cadmium release from ceramic ware by atomic absorption
spectrometry.
Influence of the calibration procedure on the quality of the analytical results.
Application of MS Excel for fitting linear regression models for the relation between
measurement signal and analyte concentration. Uncertainty of the regression
parameters. Calculation of the coefficient of determination and its application for
assessment of the regression model.
Method validation. Creation of MS Excel algorithms for calculation of the analytical
method characteristics – limit of detection, limit of quantification, analytical
sensitivity, trueness, precision, ruggedness (robustness), working range. Fit for
purpose of the analytical method.
Inter-laboratory comparisons and proficiency testing. Data processing and
assessment of the laboratory performance (z-score и En-score). Grubbs’ method
for identification of outliers.
Total number of hours

5

3

5

2
15

References
Author

Title

ISO/IEC 17025:2017

General requirements for the
competence of testing and calibration
laboratories
VIM - International Vocabulary of
Metrology – Basic and General
Concepts and Associated Terms
(JCGM 200:2012)
Quantifying Uncertainty in Analytical
Measurement (Guide CG 4)

2017

Traceability in Chemical Measurement
– a Guide to Achieving Comparable
Results in Chemical Measurement
Setting and Using Target Uncertainty in
Chemical Measurement

2003

The Fitness for Purpose of Analytical
Methods - a Laboratory Guide to
Method Validation and Related Topics
Selection, Use and Interpretation
of Proficiency Testing (PT) Schemes
Quacha Training Course Book - Quality
Assurance for Chemical Analysis
Statistics and Chemometrics for
Analytical Chemisry

2014

Joint Committee for
Guides in Metrology
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STUDY PLAN
Faculty

Faculty of Chemistry
Department
Analytical Chemistry and Computer Chemistry

Professional field / Subject area code
4.2 Chemistry science (Bulgarian notation)
0531: Chemistry (13.3 - 442) ISCED - F 2013 Codes
Course dedication
Erasmus+ students

DESCRIPTION OF THE COURSE
Course name
Research practice in Analytical Chemistry
Educational level
Bachelor
ECTS
10
Lecturer
Assoc. Prof. Dr. Kiril Simitchiev

1

Subject context (annotation)
The practice in analytical chemistry covers research activities in the field of elemental
analysis – methods for separation and concentration in combination with atomic
spectrometry techniques as detection tool. The practice focuses on adapting of analytical
methods in accordance with the principles of Green Chemistry.
Course structure
Auditorium classes: 60 hours
 Practice (60 hours)

Extracurricular activities: 240 hours
 Self-learning
 Consultations

Rules for admission of students
Erasmus+ students at third or fourth year of Bachelor education in chemistry
Structure of the course
A/ Practice
Title

hours

Atomic spectrometry techniques – Part 1: Flame Atomic Absorption Spectrometry
(FAAS) – determination of iron in wine.
Atomic spectrometry techniques – Part 2: Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometry (ETAAS) – determination of lead in milk.
Atomic spectrometry techniques – Part 3: Microwave Plasma Atomic Emission
Spectrometry (MP-AES) – analysis of micro-elements in effervescent vitamins.
Atomic spectrometry techniques – Part 4: Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometry (ICP-MS) – semi-quantitative analysis of natural waters.
Assessment of matrix interferences in atomic spectrometry. Calibration strategies
for correction of matrix effect - standard addition method and internal
standardization.
Application of UV-VIS spectroscopy for elemental analysis – determination of iron in
blood serum after complexation with Nitro-PAPS.
Application of liquid-liquid extraction for separation/concentration of trace elements
with subsequent determination by atomic spectrometry technique. Miniaturization of
the extraction system – dispersive liquid-liquid microextraction.
Application of cloud point extraction for separation/concentration of trace elements
with subsequent determination by atomic spectrometry technique.
Application of solid phase extraction for separation/concentration of trace elements
with subsequent determination by atomic spectrometry technique.
Experimental design schemes as a tool for adaptation of chemical analysis in
accordance with the Green Chemistry principles – decreasing reagent consumption
and experimental work for optimization.
Total number of hours

3
3
3
3
3
3
12
12
12
6
60

2

References
Author

Title

Publisher

Year

L.H. J. Lajunen and
P. Peramaki

Spectrochemical analysis by atomic
absorption and emission, 2nd ed.

RSC

2004

Microwave Plasma Atomic Emission
Spectroscopy (MP-AES): Application
eHandbook, 5991-7282EN

Agilent
Technologies

2016

J. Dean

Practical Inductively Coupled Plasma
Spectroscopy

John Wiley &
Sons

2005

J. Pawliszyn (ed.)

Comprehensive Sampling and Sample
Preparation: Analytical Techniques for
Scientists

Elsevier

2012

T. Ryan

Modern Experimental Design

John Wiley &
Sons

2007

Methods and criteria for evaluation
Processing of experimental data and presentation of the results obtained during the
research practice.
Study language
English
Author of the study plan
Assoc. Prof. Dr. Kiril Simitchiev
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STUDY PLAN
Faculty

Faculty of Chemistry
Department
Physical Chemistry

Professional field / Subject area code
4.2 Chemistry science (Bulgarian notation)
0531 : Chemistry (13.3

- 442) ISCED - F 2013 Codes

Gourse dedication
Erasmus+ students

DESCRIPTION OF THE GOURSE
Course name
Chemical Kinetics

Educational level
Bachelor
ECTS
6

Lecturer
Dr. Nina Dimcheva, Assoc. Prof.

Subject context

(an

notation)

The basic course on Chemical Kinetics comprises both theoretical (lectures, discussions
and problems solving) and practical (laboratory practice) knowledge that aim at developing
students' skills in acquiring important kinetic information, viz. reaction order, rate constant,
activation energy etc.

The course starts with the fundamentals of formal kinetics, where the basic concepts

(velocity, rate constant, reaction order, Arrhenius' activation energy, rate-limiting step etc.)
are briefly characterized. Attention is paid also on the different experimental techniques
employed for kinetic characterization of chemical reactions. The theories of chemical
kinetics (collision theory and the transition state theory), as well as catalytic processes homogeneous and heterogeneous, followed by some specifics types of reactions - chain
reactions, photochemical reactions, electrochemical reactions, are further considered in
the course.

Course structure

Auditorium classes: 30 hours

.
o

Lectures (15 hours)
Practice (15 hours)

Extracurricular activities: 1 50 hours

.
o

Self-learning
Consultations

Rules for admission of students
Erasmus+ students at third or fourth year of Bachelor education in chemistry

Structure of the course
A/ Lectures

Iiftle
1'.

hours
Formal kinetics. Reaction rate and empirical equations of velocity. Reaction orders.

Determination of reaction orders, method of initial velocities. Method of integration and

I

fractional life.
2.

3.
4.

5.

6.

Dependence of the rate constant on temperature. Arhenius equation. Elementary reactions
and molecularity. Mechanism of reaction. Rate determining step. Equations for reversible
elementary reactions. Kinetic approximation to equilibrium. Consecutive reactions. Steadystate approximation. Parallel reactions.
Chain reactions. Closed sequence mechanics. Types. The bromo-hydrogen reaction.
Mechanisms of Rice-Herzfeld. Length of chain.
Experimental techniques in chemical kinetics. Determination of concentration in the course
of a reaction. Determination of the reaction order and the kinetic equations. Flow methods
for the study of reactlgn kinetics in open systems. Methods for study of fast reactions.
Theories of reaction rates. Collision theory for bimolecular reactions. Transition state
theory. Thermodynamic formulation of the rate equation. lsotopic kinetic effect and
tunneling effect. Dynamics of reaction. Unimolecular reactions. Lindemann model and
Hinshelwood treatment. Rice-Ramspergel-Kassel (RRK) a nd Rice-Ra mspergel-KasselMarcus (RRKM) models.
Dissolution reactions. Collisions and encounters in dissolution. Cage effect. Control by
diffusion. Effect of solvent viscosity. lnfluence of pressure. Reactions between ions. Effect
of the dielectric constant of the solvent. Primary kinetic salt effect.

2

I

2

2

1

7.
8.

9.

Homogeneous catalysis. Catalysed reactions. General mechanism of catalysis. Acid-base
cata lysis. Enzymatic catalysis. Autocatalysis a nd oscillating reactions.

I

Heterogeneous catalysis. Physical adsorption and chemisorption. Adsorption isotherms:
types and experimental determination. Kinetics of heterogeneous reactions. Types of
mechanisms. Heterogeneous catalysis.

I

Electrode kinetics. Density of current and reaction rate. Overvoltage: definition and types.
Single-electron transfer reactions. Equations of Butler-Volmer, Tafel and low-field

approximation. Multi-electron transfer reactions. Processes controlled by diffusion: limiting
current density. Electrocatalysis. Batteries.

10. Photochemical reactions. Laws of photochemistry. Primary and secondary processes.
Quantum performance. Processes with excitaed molecules. Photolytic and photosensitized
reactions. Kinetics of photochemical reactions.

Total number of hours

2

2

15

B/ Practice

1.
2.

Determination of the activation energy of a reaction (hydrolysis of ethyl acetate)

2

Determination of a rate constant by conductivity measurements (saponification of ethyl
acetate).

3.
4.
5.

Determination of the rate constant by polarimetry. Acid-base catalysis (inversion of
sucrose).
Study by absorbance measurements of the effect of ionic strength and dielectric constant
on the kinetics of a reaction between ions (reaction between the formiate ions and
permanganate in aqueous medium).
Polarization curves (current density - potential) for an electrodeposition process

2
2

2

(deposition of copper).

2

6.

Study on the decomposition of hydrogen peroxide catalyzed by manganese oxide.

2

7.

Search

for bibliographic information in databases and electronic journals. Analysis of
publication related to the content of the subject.

a

Total number of hours

3

15

R"f:r"r"*
Author

L.

Title

Peter Atkins and Julio

de Paula

Atkins' Physical Chemistry

(9th

edition)

2.

Robert Mortimer

Physical Chemistry (3'd edition)

3.

A. Cornish-Bowden.

Fundamentals of Enzyme Kinetics 4th
Edition)

4.

Allen J. Bard, Larry
Fa ul kner

5.

Santosh K. Upadhyay

R.

Electrochemical Methods: Fundamentals
and Applications, 2nd Edition
Chemical Kinetics and Reaction Dynamics

Publisher
W. H. Freeman and

Year

Co.

2010

Elsevier Academic
Press

2008.

Wiley-VCH Verlag
2012
GmbH & Co. KGaA.
Wiley VCH
2001
Springer

2006

Methods and criteria for evaluation
Exam

'language
English

Author of the study plan
Dr. Nina Dimcheva, Assoc. Prof.

4

OO

Xumuqecku Oakynmem
Karespa O P f A H U tI H A XVIN.IVI fl,

Ao

AOII. A.P BECEJII,IH KMETOB
AEKAH
HA XI,IMIIIIE CK}I OAKYJITET
If y " fIAu cwtrt XUJIEHAAPAC KI,I "
TIJIOBAI{B

AOKJIAA
or npoQ. t-p [I.nunH llnanos
pbKoBoAlrreJr KareApa OprauuuHa xr4Mlu

OrnocHo: rIpeAJIoxeHLIe 3a o6crN4aue u

npr4eMaHe Ha

yue6uu flporpaMr{ 3a.u}rcqulJrlrHr,rre

"Advanced Organic Chemistry" u "Biochemistry", 3a HyxAlrre Ha o6yveuuero Ha cryAeHTlr

ro rporpaua ERASMUS.

yBAXAEMII AOII. KMETOB,
Brn nptsra c rpeAcrorluo

o6yueuue

ro rpolpanaa ERASMUS Ha qyxAecrpaHHr4

u [praeMaHe Ha yue6uz npolpaMlr 3a
"Advanced Organic Chemistry" (lemop Aou. A-p fln. AHrenon) vt

cryAeHTlI, MoJIf, Aa BHecere BbB OC sa o6crNAaue
AI4oIIrIIIJIIaHI{re

"Biochemistry" (lerrop AoII. A-p Ct. Arauacoea). CrIr1ure ca o6cr4eHr4
Ha

KareApa,,OpraunqHa

flpunoxenne:

xlrMr,r

fl"

t4 e gLrnoAyrrr Ho

Ptrcoeodumen

AHOB
Opeauuuua xuJvtufl

KC

[pr{err4.

1. yve6Ha rporpaMa 3a Ar{c(r4rrJrv*ara,,Advanced Organic
2 . yueiua flporp aMa rto Ar4crlutr rtktmara "B io chemi stry"
3. npeuuc-ra3BJreqeHrre or rrporoKoJr }lb 289 109.0L2018 r.

C ynaxeHr.re,

rrPoo. A-P

Ha 3aceAaHr,re Ha

Chemistry".

flp

envr c - u3

or

3ace.[aHr,re na

rate4p

B Jr

eqe

Hr4

e

KC

a" Op raHI,IrI

H

a xwMtrfl"

or 09.01 .2017 r.

llpororo.rr }lb 289

Ha 09.01.2017r. ce rpoBeAe

3aceAaHne Ha

KC sa

KareApa ooOpraHuuua

XUMI,I',,

O6rq crcraB Ha KareApara 8. flpucrcrBar 8: npoQ. A-p l4nvrtu I4nanon, goq.
A-p Crcna Crarrona, Aou. A-p fllauen Anrelon, AorI. A-p Crosnxa Arauacoea,
Aou. A-p Pylaana Earalcra, AorI. A-p Xan flerpoB, AorI. A-p Conea [auro, rur. ac. A-

p Crauranaup Mauoloe.

6pofi 3a roJroxtrreJreH r,rs6op 5.
[nenen peg:

Heo6xoArarra

1.
2.
3.

Y-re6Hu Bbflpocu.
Kagpoeu Bbrpocr.
Teryuu Bbrpocu.

r.1

llo
or AHeBHlu peA AorI. a-p Croxura ArasacoBa rrpeAeraBu yue6en
IJIaH IIo AI{cqu[JII,Iuata "Biochemistry" Ha aHrrr4ficxu esr4x sa Epa:rrayc cryAeHTr,r.
Y.re6Hurt TIJIaH 6e xonaermvpar or rureHoBere Ha KC u 6e noAloxeH Ha
rJracyBaHe.

V.re6Hzsr [JraH 6e nprEer e4uno4yruuo!

Peruenue: Karegpeuunr cbBer npeAJrara

Ha @C, Aa

rrprreMe

npeAJroxenun yue6eH [JraH.

09. 01. 2018 r.
rp. flnoe4r,re

flporoxoluux:
(rn.ac. g-p

nonon)

IIp

e

or

3aceAaHrae ua

u z c - u3

B Jr

err eH

r4

e

KC

raregp a"Op raHurrHa xvuvrfl,"

or 09.01 .2017 r.

llpororco.n }lb 289

Ha

09.01

.2017r. ce EpoBeAe 3aceAaHl4e Ha KC ua KareApa "Oprauuvna

XI,IMI,I.f,,,

O6rq mmaB Ha KareApara 8. [IpucrcrBar 8: npoQ. A-p Lbrur.u I4nauor, 4oq.
Crera
Crarrona, Aou. A-p fllaueu Aureloa, AorI. A-p Crossra Arauacora,
A-p
Aou.A-p Pyrr,rana Earalrcra, Aou.A-p Xan flerpoB, Aou. A-p Conex flauro, r.lr. ac. Ap Ctauuuup Manolon.
Heo6xo,unrra 6pofi 3a roJroxureJreu zs6op 5.

flnenen peg:

1.
2.
3.

Yqe6ura Btrpocr.
Ka4ponn Bbupocu.

Teryuu Bbrpocr.

flo r.1 or

AnesHr4, peA AorI. A-p fllaueu AHreroe [peAcraBlr yue6eu [JraH
rlo AIzcIIulJII,IHara "Advanced Organic Chemistry" Ha aHrruitcxu e3r{K 3a Epa"euyc
cryAeHTu.
Y.re6Hzqr IJIaH 6e xoueurupar or qJreHoBere Ha KC pr 6e no4loNeH Ha
HracyBaHe.

Y.re6Husr rrJraH 6e npwe'r eguuo4yruno!

Pemenue: Kare4pennrr cbBer [peAJrara

Ha @C, tra

[p[reMe

npeAJroxennn yue6eH rrJrau.

09. 01. 2018 r.

rp. Ilnoa4un

llpororoluu
(rn.ac. A-p Cr. Manonoe)

UNIVERSITY OF PLOVDIV
”PAISII HILENDARSKI”
24 Tzar Asen Str., 4000 Plovdiv, BULGARIA; Central Tel.: (032) 261 261
Dean Tel.: (032) 261 402, Fax (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

STUDY PLAN
Faculty

Faculty of Chemistry
Department
Organic Chemistry

Professional field / Subject area code
4.2 Chemistry science (Bulgarian notation)
0531: Chemistry (13.3 - 442) ISCED - F 2013 Codes
Course dedication
Erasmus+ students

DESCRIPTION OF THE COURSE
Course name
Advanced Organic Chemistry
Educational level
Bachelor
ECTS
6
Lecturer
Assoc. Prof. Plamen Angelov

1

Subject context (annotation)
The course covers classic and modern methods for C-C bond formation and functional
group manipulations with focus on the underlying reaction mechanisms and
stereochemistry. Syntheses of complex natural products are included as examples and
case studies in order to build better understanding of the teaching material.
Course structure
Auditorium classes: 30 hours
 Lectures (15 hours)
 Practice (15 hours)

Extracurricular activities: 150 hours
 Self-learning
 Consultations

Rules for admission of students
Erasmus+ students at third or fourth year of Bachelor education in chemistry

Structure of the course
А/ Lectures
Tittle
1. Carbocations (I). Nomenclature and structure. Formation, stability and reactivity of carbenium
ions. Three center two-electron bonds. Nonclassical cations. Ion pairs and reactivity. Carbocation
rearrangemetns.
2. Carbocations (II). Addition and elimination reactions. Mechanisms. Functionalisation of olefins by
addition reactions. Addition to allenes and alkynes. Orientation in elimination reactions.
Stereochemistry of E2 reactions.
3. Carbanions (I). Acidity of the hydrocarbons. Structure and factors affecting the stability of
carbanions. Reactivity of carbanions. Formation and alkylation of enolates. Enamines and imine
enolates. Conjugate enolates.
4. Carbanions (II). Aldol reactions: General, regiochemistry, stereochemistry. Silyl enol ethers as
alternative to classical enolates. Acylation of enolates. Phosphorus and sulfur ylides.

hours
1

1

1
1

5. Carbenes and nitrenes. Structure, stability and reactions: addition, insertion and rearrangements.

1

6. Radicals. Generation of free radicals. Mechanisms of radical reactions: Substitutions, additions,
rearrangements and fragmentations.

1

7. Pericyclic reactions. Main cycloaddition reactions and their applications in organic synthesis:
Diels-Alder, 1,3-dipolar additions, [2+2]-cycloadditions. Sigmatropic rearrangements, ene reactions,
elimination reactions. Thermal and photochemical pericyclic reactions.

2

8. Oxidation reactions. Oxidation of alcohols to carbonyl and carboxyl derivatives. Oxidations of C=C
double bonds: Epoxidation, dihydroxylation, allylic oxidation. Hydroboration-oxidation. Oxidative
cleavage of C=C bonds. Oxidations of ketones and aldehydes, Bayer-Villiger reaction.

1

9. Reduction reactions. Hydrogenation reactions, homogeneous and heterogeneous catalysis.
Transfer hydrogenations. Reductions with group III and group IV hydrides and complex hydrides.
Dissolving metal reductions. Reductive deoxygenation of carbonyl compounds.

1

10. Carbohydrates. Definitions and classification. Structure and conformational analysis. Reactions
of the carbonyl group of the monosaccharides: addition and oxidation. Reactions of the hydroxyl
groups of monosaccharides. Oligosaccharides and polysaccharides.

1

2

11. Terpenes. Classification. Biosynthesis of terpenes. General aspects of monocyclic and bicyclic
monoterpenes. Acyclic and cyclic sesquiterpenes. Diterpenes and triterpenes, synthesis of Vitamin
A and squalene.

1

12. Steroids. Structural features. Steroids of biological interest. General aspects of steroid
biosynthesis. Total synthesis of cholesterol.

1

13. Amino acids. General aspects and properties. Preparation and synthetic applications of amino
acids.

1

14. Alkaloids. Introduction. Quinoline, Isoquinoline and Indole alkaloids. Synthesis and structure
determination.

1

Total number of hours

15

B/ Practice
1. Horner-Wadsworth-Emmons reaction. Preparation of ethyl cinnamate. Hydrogenation to ethyl
hydrocinnamate and hydrolysis to hydrocinnamic acid.

4

2. Mannich reaction. Synthesis of the indole alkaloid Gramin.

3

3. Preparation of cyclohexene and oxidative cleavage of the C=C bond.
5. Multistep synthesis of benzocaine from p-toluidine: Protection, oxidation, deprotection,
esterification.

3

Total number of hours

5

15

References
1. Organic chemistry 2nd
Edition, 2012, ISBN: 9780199270293
2. Chemical Structure and
Reactivity - An Integrated
Approach, ISBN:
9780199604135

Jonathan Clayden, Nick Geeves, Stuart
Warren

Oxford University
Press

James Keeler and Peter Wothers

Oxford University
Press

Methods and criteria for evaluation
Exam
Study language
English
Author of the study plan
Assoc. Prof. Plamen Angelov
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STUDY PLAN
Faculty

Faculty of Chemistry
Department
Organic Chemistry

Professional field / Subject area code
4.2 Chemistry science (Bulgarian notation)
0531: Chemistry (13.3 - 442) ISCED - F 2013 Codes
Course dedication
Erasmus+ students

DESCRIPTION OF THE COURSE
Course name
Biochemistry
Educational level
Bachelor
ECTS
6
Lecturer
Assoc. Prof. Stoyanka Atanasova

1

Subject context (annotation)
Biochemistry offers a focused program of study aimed the chemical, physical, and
molecular underpinnings of life, as well as the molecular basis of human diseases. The
flexible program of study is designed to provide excellent training and research
opportunities individually tailored to students needs.
Course structure
Auditorium classes: 30 hours
 Lectures (15 hours)
 Practice (15 hours)

Extracurricular activities: 150 hours
 Self-learning
 Consultations

Rules for admission of students
Erasmus+ students at third or fourth year of Bachelor education in chemistry

Structure of the course
А/ Lectures
Tittle

hours

1. Introduction to biochemistry. Concept of biochemistry: origin and background.
Biochemistry as an interdisciplinary science.
Amino acids. Structure, types, properties and biological function. Peptide bond, peptides and
primary structure. Peptides and polypeptides. Structure and properties of the peptide bond.
Primary structure. Sequencing.

2

2. Three-dimensional structure of fibrous and globular proteins. Levels of structural
organization. Conformation of the polypeptide chain: alpha helix and folded beta-sheet. 3D
folding of the polypeptide chain. Quaternary structure: Oligomers. Biological function of
proteins, Types of proteins and their biological function.
lsolation and purification of proteins. General purification, stralegy. Selection of the
sourse. Methods of separation, isolation and identification of proteins.
Protein metabolism, Introduction lo protein catabolism. Oxidative deamination. Production
of urea. Fate of carbon skeleton. General scheme degradative pathways. Synhtesis of amino
acids. Incorporation of ammonia to organic compounds. Essential and non-essential amino
acids.

3

3. Enzymes and coenzymes, chemical nomenclalure of enzymes, classification. Enrymatic
catalysis. Vitamins and coenzymes. Enzymatic cofactors. Enaymatic kinetics. Introduction.
Enzymatic kinetics monosubstrate. Michaelis-Menten equation. Determination of kinetic
parameters. Enzymatic regulation. Allosterism. Other types of regulation.

2

4. Structure and function of carbohydrates, Introduction. Classification. Monosaccharides:
types and properties, oliqosaccharides: glycosidic bond. Polysaccharides, Biological

3

2

function. Heterosaccharides.
Carbohydrate melabolism and obtaining energy. Degradative pathway of glucose and other
monosaccharides: Glucolysis. Lactic and alcoholic fermentation. Aerobic methabolism.
Phospholitic pathway, gluconeogenesis. Metabolism of glycogen. Hormone response and
coordinated enzymatic regulation.
5. Lipids – structure and function of lipids. Introduction. Types. Classification and
biological function. Heterolipids. Biomembranes and transport through membranes.
Properties of polar lipids in solution.
Lipid metabolism. Catabolism of fats and fatty acids: mobilization, transport and reduction.
Regulation.

2

6. Structure and function of nucleic acids. Introduction Nitrogenous bases. Nucleotides:
structure and specific functions. Structure of polynucleotides. Structural model of Watson
and Crick, DNA, RNA: types and function.
Nucleotide metabolism. Degradation of purines and pyrimidines. Synthesis de novo and
ways of recovery. Regulation.

3

Total number of hours

15

B/ Practice
1. Isolation of casein and milk lactose.

3

2. Lactic fermentation. Preparation of yogurt. Enzymatic hydrolysis of proteins.
3. Isolation of DNA from onion. Isolation of RNA from yeast. Reactions. Spectrofotometric
analysis of nucleic acids.

3

4. Lipids. Isolation of lecithin. Analysis of fats.

3

5. Vitamins - reactions

3
Total number of hours

3

15

References
David L. Nelson,
Michael M. Cox
Christa van Tellingen,
M.D.
Barbara Hansen, Ph.D.
Lynne B.Jorde, Ph.D.
Charlotte W. Pratt
Kathleen Cornely
Dr. (Mrs.)A.Geetha,
Thiru. P.N. Venkatesan,
Dr.(Mrs.) R. Sheela
Devi, Dr. S.

Lehninger principles of biochemistry,
5th edition
Biochemistryfrom a phenomenological
point of view
Biochemistry Notes
ESSENTIAL BIOCHEMISTRY, 3rd
edition
Biochemistry higher secondary –
second year

W.H. Freeman
and company,
New York
Louis Bolk
Instituut
Kaplan Inc.
John Wiley and
Sons,
Tamilnadu
textbook and
educational
services

2008

2001
2002
2014

2017

3

Subramanian Dr. (Mrs.)
P. Kalaiselvi

corporation,
College Road,
Chennai

Methods and criteria for evaluation
Exam
Study language
English
Author of the study plan
Assoc. Prof. Stoyanka Atanasova
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AH llnarr,reH IIeH.Ien AaEe cBof,ra oIIeHKa
rpeAnoxu
f4
Aailena oIIeHKa

orqer Ha AoKTopaHT Cre$xa

or o6yueHr{ero fi. npoS.
pa6orarar
Ha AoKropaHT u
sa
[a 6ue
Ouuueu(6).
Ilpegnoxeso 6erue AoKropaHr Cre$xa Pyueuoea Haqxosa \a

FoAraHa

6'sqe

oTqlrcJreHa c npaBo Ha 3aIrII4Ta.

,{nere [peAnoxesus.6sxa eALIHoAyrIrHo npueru o'r KC.

Mo.nq OC ila yrBbpArl rlpueMaHero Ha orqera 3a rperara
roArrHa or o6yueuuero Ha peAoBeH AoKTopaHT CreQrca Pynaeuona
Haqxona c orIeHKa Or.nu.ren (6) u [peAJroxenrlero 3a orrlucJrflBaHe c
rrpaBo Ha 3arrllrra.

Ilpurarau orrrer Ha AoxropaHr CreSr<a

Pyrraeuona Hauxona,

Ha [poQ. AH llnaiueH lleuqen kr rrpenl4c

craHoBprrqe
rrporoKon ua KC,

16.01.2018

u3BJIeqeHI4e

or

Prxono4urer KAXKX
Aoq.A-p

uo.rera Cre$auosa

IIpeuuc-n3BreqeHI,Ie
or 3aceAaurae na KC
Ha KareAp a " AHaJrLrrr,rrIHa xvv,prfl. I,t KX"

or
IIPOTOKOJI }Ib

r4rrH

1

r. ce rpoBeAe 3ace,uaHue Ha KareApeHr,rf,

Ha 15.01.2018
KareAp a " Analrvrr

15.01.2018

a xI,IMufl I,I Ko

M

rlro rbpH a xurlrtkrfl"

cbBer Ha

.

O6u crcras: I I
llpucrcrrar : 11
Heo6xoArana 6pofi 3a noJroxlrreJreH wz6op:7

,(ueneu pe4:

1. Y.re6Hrr

2.

Bbrrpocrr

Oytuc.[rBaHe Ha AoKTopanr CreSxa Ha.rxosa
VIz6op Ha ptKoBoAr,rren Ha KareApara

3.
4. Teryurd

IIo

Bbnpocr4

2 or

peA 6erue

I43cJryruaH orrrertT Ha
AoKTopaHr Cre$rca Pyvrenoea Haqxosa 3a rperara roALrHa or peAoBHara it
AoKTopaHTypa. CneA ilLtcKyckrfl. orqerbr 6eure npuer c l1 uaca"3a" u 6eure
[a4eHa orIeHKa Ornr,ruen (6).

rorrKa

AHeBHr4-rr

Peruenne: Kare.4peuvrflT cbBer [peAJrara sa (DC na XO Aa rrpr{eMe

orqera Ha Cre$xa Pyrueuona Ha.{rosa 3a rperara roAr4Ha or
AoKropaHrypara

I 5.01 .20 1 8

u p.ait6r4e

AaAeHa oueHKa Ornuuen (6).

flporororurEx:

,hu

lrl. Barira6agosa/

Io
,QexaHa Ha XuMil.{ecxr Saxynrer
fl Y" [1ancufi XunengapcK]4"

rp. flnoa4na

OTT{ET
3a neproAa 01 .03.2017 Ao 15.01 .2018 r.
HA

pe,qoBeH

Tenaa

CreSra PyueHoaa Haqrosa,
AoKTopaHT KbM Karegpa "AHaflhrr4.rHa xrMilf, u KounprupHa
Ha XuMil.recru Qarynrer

Ha

AncepraquoHHara pa6ora: ,,KounrctbpHr MeroAx

t,tHTepnperaqre na 13c f,MP cnerTpr,r Ha np[pogHr{ cbegrHeH],rf,"
Hay.ren pbKoBo,qilren: npoS. gxn FlnanaeH fleHqee.

l.

xr4Mr4n"

Pa6ora no reMara

Ha

.

Alcepraq[RTa:

1. klscnegBaHtAfl

[1pea or'.{erHilfl nepiloA 6nxa npopbl]xeHu u3cfleABaHtera Ha cneKTpocrpyKrypHoro no.qo6ue a 6u6niloreKara or npilpoAHr4 cbeAilHeHVfl PHYCHEM r
6r6nuorexa LAST or opraHilqHr cbe4ilHeHr4n. Scxa la3Bbp[ueHla TecroBe c
BcLrqKr4 4eofrrr cbeAuHeHhn or 6u6nuorexa PHYCHEM r 1000 x 38 225 Eeofrxu
cbe4uHeHnA or PHYCHEM norbpceHil a LAST 3a onrrMil3rpaHe Ha ronepaHca
Ha cbBna4eHue Ha cfirHanHTe npil TbpceHe 3a ilfqeHTur$raxaqran u no nogo6re
cr',c Sorensen-Dice ilHAeKc MnpKa 3a cpaBHeHile Ha cneKTpvr. 3a onruruaneH npil
rbpceHe c Llen u4enruQuKaq[F 6e ra6paH TonepaHc 7-8 ppm, rufi xaro c Hero
nph npar ea nogo6ue 0.95 6nxa paano3Haru BcnqKr4 rAeHTurrHr4 cbeAuHeHilfl no
TexHLl CneKTpr4, CHeTm B pa3nuqeH pa3TBopilTen, KaKTO 14 BCl4L{Kr4 CTepeoil3oMeph,

npar B 6n6nuorera PHYCHEM.
llpegnoxeHara no-paHo MepKa 3a oqeHKa Ha eSerrilBHocrra Ha rbpceHe
no nogo6re, orlr4raula (1) nrarcrarvryMilTe Ha pa3npeAeneHrflTa Ha noAo6ueta
MexAy Bcr4r{Kr4 geofrxur crpyKrypm, (2) pour<ure crpyKrypil 3a BcflKo cbeAuHeHue r
HeToBHFT nbpBr4 xr4T, pe3ynrar or 5vi6nuoreqHo rbpceHe no nogo6ue u (3)
gaofixrre 3a BcflKo cbeAilHeHile il Heroaoro Hafi-nogo6no no crpyrffypa, 3ae4Ho
c orHor.rJeHilero Ha nnou.l4Te Ha npilnoKpr4BaHe MexAy re3u pa3npeAenenus, 6e
[3non3BaHa 3a ycraHoBcBaHe Ha onrilMamHVA ToflepaHc 3a rbpceHe no nogobre
a 6u6nfiorexa PHYCHEM u LAST, 5 ppm u 7 ppm cborBerHo cac SorensenDice nngeKc MFpKa 3a cpaBHeHile Ha cneKTpl4.
HaA ro3r4

Tesu peeynrarv ca onucaHil B nocnegHara roqKa or rflaBa Pesynraru
AtACRy

CUe Ha AUCepTaLlVATa.

c

u

3a

crpyKrypHo nogo6ne flxaxap4 uHAeKc
(exauaanenrna Ha hHAeKc Ha Tauruoro 3a 6uraerropu), il3..trcneHa c
SrxrupnphHrure Ha BcNr{Kr4 gaoilxu crpyKrypr4 e 6il6nilorera PHYCHEM,
crpyKrypHoro nogo6ue 6e oqeHeHo il cnope4 pa3Mepa Ha MaKcrrMaflHure o6u1u
no4crpyKrypr4 (MOn, npeAcraBeHh Karo 6poil aroun) Ha re3u Eeofirr c

OceeH

MFpKara

TaHruoro ilHrqeKc ea no4o6[e. J4e,{rcnf,BaHero Ha BcLlqKil MOn 6e nanpaeeHo c
naKera fmcsR Ha R c pecypcr4re Ha CART Lab (https://cart.uni-plovdiv.net/).
KopenaqunTa MexAy cneKTpaflHoro no4o6re Ha re3u geoilru a 6ra6niloreKara u
Tf,xHoro crpyKrypHoro no4o6ue no MOn e 6nilgxa Eo ra3il, nonyqeHa npr
[3non3BaHero Ha crpyKTypHilTe $nnrupnpr,ruru Klekota-Roth count r V500,
cborBerHo 0.64, 0.68, 0.65, Koero noKa3Ba, L{e re3u $uHrupnpunru ca
nogxo4f,r{ta 3a oqeHeBaHe Ha crpyKTypHoro nogo6re Ha npilpogHr4 cbegilHeHViA,
Ho 3a pa3fluKa or MOn, npoqecbr Ha KogilpaHe Ha crpyKrypara n
nocnegBauloro r43r{ucnsBaHe Ha nogo6uero e MHoroKparHo no-6t ps r no3BoflFBa
flecHo nperbpcBaHero Ha roreMil 6u6nrorexu.
3ano,.{Hara e pa6ora no reKcra Ha crartA+, o6o6ulaBau-la re3v u Apyril
neny6n r ryBaH r pe3ynraril or r43cne4BaH vtra Ha cneKTpocrpyKTypHoro no4o6ne
a 6u6nvoreKu or "C fiMP cneKTpr4 Ha npnpoAHr4 cbeAVHeHVe. O6cu4ena e
o6r.qara paMKa Ha BTopa crarv+ no reMara Ha rqucepraLlt Ara, AoKaa4Bau.la
pe3ynrarilTe or npilnoxeHuero Ha MeroAa Ha Hail-5nusl<nte cbce,qil 3a
il3Bnr4qaHe Ha Synxqun Ha HaAeXAHocr, oLleHFBau-la nopcrpyKTyprre
re H e p u pa H v npu il HTe p n pera qu o H H o 6 u 6n r oreq H o rbp ce He.

2.

Pa6ora no reKcra Ha.qucepraqn+Ta

e

il3BbptuBaHa pa6ora no AucepraqtAera,
cBbp3aHa c peAaKTrpaHe Ha cbAbpxaHileTo r npeLlil3l4paHe Ha reKcTa.
Kunlt uacro*Ulv+ MoMeHT TeKcrbr Ha Arceprayrla il Ha aBTopeSepara
ca HanbrHo oQopuenr v il3npareHil Ha qneHoBere Ha Kare.qpara n
noTeHllilanHr peqeH3eHTr 3a MHeHre il KoMeHTapu.

Ilpes orqerHr4fl nepilo4

II.

O6yvexre

l-locerrx ceMuHapn Ha reMa:
Chinese herbal medicine innovation through chemoinformatics, Prof. Jun XU,
npoBeAeHa Ha 30.05.2017 r. e XO Ha l-lY,,fl. XnneH4apcKt4".
Acruerpnvex opraHilqeH cuHTe3, npo$. Mapx Monosu, npoBe4eHa Ha 12
oKToMBpr4 2017 B 3afla "KoMnac", ny "[l. XunengapcrN".
npil onpegeflFHero Ha 6iloarrileHr
BeulecrBa", opraHr43ilpaHa or T.E.A.M.OOE, npoBegeHa aa 12 oxrouepu 2017 r.
B 3ana "KoMnac", nY'n. XrneHgapcxtt".
t{eraupra HayqHa rox$epenqun 3a cry4eHTu 14 AoKTopaHtN ,,llpegil3BilKarencrBa
B xuMVATa", XO Ha flY "fl. XuneHgapcKt4", 10 Hoeuepw 2017 r.

,,[lprnoxeHile

Ha MaccneKTpaflHnre rexHilKr4

lloceqaaax

Kypc no xpoMarorpaScxil Mero4r4 3a aHa.nh3
Karegpa OpranrunaxvMVA c o6r.rl xopap[yM 280 yve6nlt qaca.

lll.

]4HTeH3mBeH

B

Yqacrue B npoerrlt:

1. Marepranil

3a 3au-lhra Ha LleHHh AoKyMeHTil

Ilpes orqerHun nepiloA yqacrBax B npeAB[AeHrre 3a4aqil no

npoeKT,

cne'.{enrn QranancupaHe Ha KoHKypcHara cecng ,,Mnagn yqeHn u AoKTopaHTvl" Ha
OHil ny,,[1. XrfleH,qapcKr4", 201712018 r., Ha reMa ,,llonyvaaaHe Ha KoMnoHeHTil
3a il3roTBFHe Ha XapTHeHr U nonr4MepHil HaHOKOMnO3UTI4 C np[noxeHile 3a
rspa6orxa v 3ar4ilTa Ha qeHHil AoKyMeHTu". Ycneulno 6sxa cuHTe3rpaHh
AOTilpaHlr c peAKo3eMHil efleMeHTil nyMilHhcqeHTHl4 cTpoHqileB[ anyMilHaTu
qpe3 xlrAporepMr4qeH u raupgoSaseH BhcoKoreMneparypeH MeroA B
npncbcrBr4e Ha pe,qyKqr4oHHa aruoc$epa. flonyveHh ca Marepltanu c pa3nrl{eH

ilHTeH3[Ter il AlrIt)KrHa Ha BbflHara (aeneH, cklH ]l po3oB qenr) Ha
nyMhHecqeHLp4fl, cbc vntA 6es nocnecBereHe. QnyopecqeHLlt4flTa vi
SocSopecLleHll4rra Ha nonyqeHilTe Marepuanh e noBu[ueHa nocpeAcrBoM
go6aanHero Ha cpe6upHra HaHoqacrhr-lt4 B cbcraBa Ha $aaara.
HanpaeeHa e nrreparypHa cnpaBKa no orHorueHile Ha Bb3MoxHocrilTe 3a
nocThraHe Ha ilHTeH3ilBHa nyMilHecqeHqilfl c aKThBaTopr4 npexoAHr4 MeTanu

a

nperqBapuTeflHh TeCTOBe Ca r3Bbpr.JJeHr C ereMeHThre
Mn u Cr. lAt6pana e noflnMneqHara KtaceflrHa Karo nonuMep 3a uspa6oraaHe Ha
KoMno3rrh c u3rorBennre UV-aKTrBHil Marepra.nn r cpe6bpHr4 HaHoqacrilr-{r4
Karo aHTil6axrepran H 14 areHTil.
BMeCTO peAKO3eMHU,

2.

Mera6onurno npoQunilpaHe

Ha aHTapKTr4qecKvr Epox4r4

B paruxure Ha cbBMecrHa pa6ora 3a u3cfle4BaHe Ha 6rorexHoflorilqHilF
noreHqilan Ha ulaMoBe aHTapKTr4qecKLl ApoxAr4 6nxa npunoxeH[ KoMn]orbpHr4
Mero4r4 3a vryetTrSraxaqran Ha nbpBr4.lHu Mera5onntu B ApoXAeBu eKcrpaKTlr
no rexHhre nporoHHr,r FMP cneKTpr4. l4enonseaH e cneuuann3upaH co$ryep sa
EeKoHBonloqilfi Ha cneKTpr4 Ha cMecu (narera BATMAN 3a R) c Llen
ra4enrrSraKaLlue 14 KonuqecrBeHa oqeHKa Ha rolrf,M 6poil nbpBr4L{H14 naera6onrru
B cephq or20 eKcrpaKTa, no qerilpil pennilKta 3a BceKr or o6qo ner il3cfle4BaHu
lr{aMa. flrpeouavafleH aHaflu3 c no-Hr/rcbr 6pora ta3qncflureflHu rrepaquu no
MeroAa Moure Kapno 3a onpe4enflHe Ha BeporrHocrHoro pa3npegeneHile Ha
KoMnoHeHThre B cMecra e HanpaBeH 3a ner cneKTbpa c na6op or 192
uera6onrra, npucbcrBau-14 e Yeast Metabolom Database (YMDB), pa3geneHr
Ha qerilpr4 rpynu - Ha opraHrqHhre Kr4cenilHu 14 Apyrhre uera6onurm, or Kor4To
apoMarHilTe u HeapoMarHyrre no or.qenHo. HanaepeHure KhceflilHr4 c Br4coKo
cbAbpxaHue BbB Bct4r{Kr4 pa3TBopu ca rnilKonoBa, MlreL{na, 6engen oqerna u 4xr4gpoKcr4 $eunnnraporpo3AeHa KilcenilHa. C Aea nbril no-Brcor 6pofi vrepalluvl
Ha il3qucnrreflHara npolle.qypa (cur.qecrBeH eran or onruMr43aqucra Ha Mero.qa
nph nprnoxeHile 3a pa3nilqHil TilnoBe rr,larpr,rqa) ca aHanu3vpaHn KoMnoHeHTnTe
or riln opraHilqHil KilceflLrHr4 BbB Bcr4qKn 20 cnerrupa.

lV.

l-ly6nnraqnu u yqacrue B ron$epexqru

1. l'locrepur

yqacrtA+

Peeynrarure or pa6orara no ABere HanpaBneHhfl Ha npoeKTilTe ca
nperqcraBeHu c nocrepHh AoffiaAil Ha 9erauprara 6anraHcKa xoH$epeulll4n no
ivionorns, opraHil3r4paHa or 6uonoril,{ecxran QaxyflTer Ha ny 'n. XrneHgapcxu"
il MeXAyHapoAHa roH$epenqun Ha HATO Ha reMa ,,HoBt4 TexHonorilv 3a
orKp[BaHe Ha xrMuqHn, 6uonorilL{Hh, pa4ilononAv,+u vt sApeHil areHTu v aau]vra
cpeu{y TFx":

Rusinova-Videva S., Kambourova M., Alipieva K., Nachkova S., Simova S.,
1H NMR Metabolomic profiling of Antarctic Yeasfs, 4th
Chemometric Methods for
Balkan Scientific Conference on Biology - BalkanBio, Plovdiv, Bulgaria, 1st - 3th
November, 2017 .
Petkova 2., Nachkova S., Kostova 1., Antova G., Synthesis mefhods of silver
nanopafticles, NATO - Advanced Study lnstitute (SPS.ASI 985310) on Advanced
Technologies for Detection and Defence Against CBRN Agents, Sozopol,
Bulgaria, 12 - 20 September 2017.

2. fly6nuraqrr
f'lo4roreeua e crarn*, BKfltoqBau{a pe3ynraril or pa6orara no
HanpaBneHnero sa Mera6onureHo npo$nnupaHe Ha aHTapKTl4'-.tecKil Apo)KAu,
peLleH3np aHa

v nphera 3a neqar

B

cnilcaHue c IF I .059 (sa 2016 r.):

S., Kambourova M., Alipieva K, Nachkova S., Simova S.,
Metabotic profiling of Antarctic yeasfs by 1H NMR-based spectroscopy.
Rusinova-Videva

Biotechnology & Biotechnological Equipment.

Tercrur na Bropa crarve o6o6uJaeaqa pe3ynraril or

npoyqBaHe

Ha

a4cop6rlraoHHara cnoco6Hocr Ha KnerbqHa 6uonaaca or aHTapKTr4qecKh ulaM
6u,qe
ApoxAr4 3a npequcrBaHe Ha Bo.qHil pa3TBopl4 or Meraflu, npeAcrol4
u3npareH B nogxo.qcr4o cnilcaHue c nMnaKT $arrop.

loxropaur:

Hay.ren pbKoBoAr.rrer : \ fi. Y..\q,
/upo$. Axu fllarraeH fleH.res/

15.01.2018 r.

PrrosoAr.rterr KareApa
/aoq. a-p Braoreta Cte([anona/

, @b*

InoBAZBCK?IyHI4BEPCI4TET"ilAT4CkIiTXI4JIEHAAPCKI4"
XI4MI,{TIECKI4 OAKYNTET

CTAHOBIIUIE
orHocHo pa6orara na Crerfxa Pyueuora Haurora, peAoBeH AoKTopaHr B KareApa
"AH ar HTLI.{H a xpIM I,Iq pI KoMrIIorbpHa xuM I,Ir

Bbpxy Ar.rceprarlusra cvr 3a rrepr{oAa rrrapr 2015

-

"

flHyapu 2018 r., BbB Bpb3Ka c sefiuoro

OTI{[ICJIgBAHE.

or 9.02.2015 roAusa.
ra uu$opMart4Ka;
MareMarura
npo$ecvonanHo HarIpaBJIeHHe: 4. l,,XuuuvecKu Hayxlt";

C. Haqxoua e 3aqucreHa ctc 3arIoBeA Ns P33-537

O6,'racr Ha Br,rcue o6paroeaHue: 4. IpupoAHu HayKH
AoKTopcKa rrporpaMa:

Aualnruqs a xr4urrs,

TeMa Ha Avtcepral\uflra: ,,Ko*rnrorbpHlr MeroAH 3a lrHTeprrperallrls ,ra '3C .flMP
crreKTprr Ha rlprlpoqHrl creqLIHeHLIf "

OcHosuilre 3aAagr4, rrocraBeHa B

Ha AoKTopaHTa 3a rpLITe

raHAHBr,rAyanHI.Ifl nJIaH

toAr,rHH ca H3rrtJrHeHLr HarrtJrHo. I,IHrepgucqunnuHapHara reMa na
H3HcKBaue

or He, ycBorBaHero

Ha HeMilrrKo yMeHI4,

-

sefisara p.vcepra\Hfl

pa6ora c KoM[]orpr.r u cofiryep :a

o6pa6orxa Ha cfleKrpanHu H crpyKrypHra LaHHvq KaKro
KoMrrlorbpHara xHMHfl B r43KJrlorruTeirHo txr4poKa o6racr

v

3HaHAfl

or o6lacrra

ua

- or KoALIpaHe Ha XHMI4r{HI4

crpyKrypH Ao peAI,Iqa xeMoMeTpllqHH MeToAH.
-

Ttfi xaro crerleHTa,,goKTop" e H o6paroearerHa

creIIeH, uafi-ntpeo ure cnoMeHa, qe

Cre$xa Haqxosa npugo6u 3HarrnTerrHrz no o6eu 3HaHus s o6racrra Ha c[eKTpocKoilHrra
Ha trApeHo-MarHlrrHr4, pe3oHaHc, pa6orara c 6u6ruoreKl4

no

or crIeKTplI H patnoo6pa3Hl4Te

xapaKTep xeMoMerpurrHt4 Mero.U4. Tesu r\lou ua6mogenus

ce [orBbpxAaBar or

oIIeHKara flon]qeHa or Hef Ha H3IrI{Ta 3a AOKTOpCKU MIIHHM)'4\,I, ,,oTrI4t{eH 6".

,{ourluurejrHo

r, } racrBarxe Karo aKT}rBeH I.I3cJIeAoBaren

npu ctBMecrHara uu pa6ora c

.(oKropaHT Craea I{oHeaa r{ ToBa .(oflpnHece sa o6orarssaHe Ha 3HaHt4flTa Ha AoKropaHT

Cre$xa Haqrosa e o6racrra Ha su6parllroHHara cneKrpocKorvts
(xorvrurortpua) lrgeHrraQuxaqr,rr Ha opraHI4qHI,I cteAllHerlafl
cMecr4 c rroMourra Ha

u

14

H3rIoJI3BaHero I,I 3a

KoMrIoHeHTlITe B TexHlI

rtpceHe a I4tl u Pauas crIeKTpaJIHH 6a6lnoreru.

- floxropaur Haqxosa BoAerr]e H y[paxHeHrfl c:"c cryAeHrn 6arcalaepu H Marl4crpu,
ocBeH no

AsaluruqHa xHMt4, a no MorercyJrHa crreKTpocKonu,

-

[o-ToqHo 3auflTwsra

3a

r,rHrepnperarlus Ha
BTopara AefiHocr

14

W u -fMP cuexrpu. Moure HerrocpeAcreenu Ha6rro4errfl

ca rro

otreHKara, Korro AaBaM 3a rrx, e orJII4qHa.

- 9acr or ropecfloMeHaruTe xeMoMerpHqHH MeroAH ca rrpnnoxeHu s HeilHara HayqHa
pa6ora lt

rr

rroKa3a go6po pas6upaue Ha rf,xHara MareMarnqecKa ocHoBa.

ycBoH (uansluo caMocrosreluo!)
qr4cJreHlr r43qr4cireHr,rr.

r,r

Crulo raKa rfl

[porpaMara R, xorro e nnar$opua c orKplrr Ko.4 3a

Ha rasu nporpaMa ca

KoAr,rpaHr4

or He, peArrua anropr4TMr{ 3a

o6pa6orxa Ha AaHHr4re or Ar4ceprarluqra. r{acr or flpoBe.qeHnre or Heq ugqucreHus 6sxa
rrpoBepeHn

or

MeH

(c

Hesaracvuu u3ttktc.rreHr.r, Ha rrporpaMara Scil-ab)

rrorBtpAeHa r{xHara KopeKrHocr.

6eue

Tyr rpr6ra Aa no.{qeprafl, r{e AoKropaHTKara

caMocroflrenHo KoAI,rpa anropuTMlr (xon'ro
cB6p3aHH

u

m npeAnoxn

3a peulaBaHe Ha npo6leuure),

c nspa6orxa Ha orIeHKa Ha AocroBepHocrra Ha noAcrpyKrypr4re,

reHepr.rpaHr,r

[prr rrHrepfiperar{r4oHHoro 6z6luorer{Ho r'6pcese sa "C-flMP cnexrpu.

-

or

CrsAaeaHe Ha crreKrpirnHa 6u6maorexa

cneKTpH 6eure sanolrHaro

6arcarantpcro HrrBo, Ho

or

B

1000 HarrrJrHo orHeceHil ''C-qll,P
AoKTopanr Haqxosa otqe Karo Ar.rrrJrouua pa6ora Ha

nocJreABaJrrlTe

pa:pa6orru

crarr,rcrr,rqecKr,r rroAxoAu 3a oueHKa Ha KaqecrBoro
Hac

6u6luorexa. Tq rroKa3a nrruo pa:6upaue

tlOHf,KOfa OTBTA TTXHOTO KpaTKO OIII4CaHI'Ie
3arro3Ha. 3a

Lr

rfl

rrpunoxu

pa:uoo6pasHu

pa3Hoo6pasuero Ha cb3AaAeHara

or

Ha npr4naraHr4re crarr,rcrrrqecKu noAxoAH,

B

roea cloMorHa He caMo nefinoro

KHI4rI4Te

lI

CTaTIiVTe, C KOIITO

T,

Ce

Kpr.ITHrIHo Mr,IcJIeHe, Ho I,I orJlr{qnara

,1

3a[o3Harocr c pa6orure Ha qyxAr,rre aBTopu.

B Hayruara pa6ora CreQxa Haqxoea

6erue nocraBeHa B r.r3KJrroqureJrHo rpyAHa

cuTya\vfl., 3auloTo [or{Tr4 rlflnaTa HaIpIqHa HarIHa nl,rTepaTypa rro TeMaT}rKaTa

Ha

Ar.rcepTarlflsTa, c MuurKrr H3KJrroqeHr4jI, e BbB Br.r.( Ha c'faTl,,vt B crreqpraJlH3upaHu cfrwcaHwfl,

Konro 3a piBnHKa or yre6uure noco6rs ca rpyAHH sa pa:6rapaue.

- Eerue

cb3Aa.qeHa HoBa crreKrpanHa 6u6maorerca

or

1000 '3C-.flMP crreKrbpa, Koqro

6e npoeepeHa !r Kopr4rr.rpaHau 6eure oueueHo Hefisoro crpyKrypHo pasHoo6pa:ue.

- Beue

npoBeAeHo uaula6Ho I,I3cJreABaHe

3a Bb3MoxHocrra 3a

hHTeprrpe'rauhoHHoro 6u6ruore.{Ho lbpceHe Ha

l3C-.f,MP

crpyKTypara Ha opraHnrrHH cbeAuHeHr.ir, r,r3oJrupaHu

or

rrpr{JraraHe Ha

cnercrpu 3a pa3Kpr4BaHe

Ha

pacrerl,ts,. Tasu pa6ora

e

ny6rnxyeaua B ABe crarl4l,r, eAHara or KoI,ITo B crrucaHue c r{M[aKr $axrop. Tpr6na ga
loAr{epTafl, qe caMo eAHa r{acT oT Te3H H3cJreABaHr4.s ca oflucaHu B Arlcepraquxra (:a
Korrro r{Ma nbJIHI{ r{ cr{creMaruqHr{ AaHHU). CrpauuqeH pe3ynrar
3arro3HaBaHero Ha AoKropaHTKara

c

npo6JreMr.rre

or ra:u 4eftnocr

rtpn pinKpr4BaHe Ha crp]'r(rypara

e

Ha

To3r{ poA cbeAuHeHuq. Tq
lrMrraKT Qaxrop, Ho

-

rfl

He

HarrrHo 3acnyxeHo e ctaBTop

BBB BTopa

[oxeJla BKJI]oqBaHero Ha ra3r,r cratvfl

crarvfl

B crrucaHr,re c

B Ar.rceprarlvtflTa A.

@yuxqraa Ha HaAexAHocr Ha H3BJIr,rqaHHTe rrpu r,rHTepfiperarluoHHoro rbpceHe

[oAcrpyKrypu e c]BAaAeHa 3a HflKoJrKo crreKrpanHu 6n6.nuorexu,
npo$ecr.ronamro uspa6oreHa or Apyrlr aBropn c o6ena

BKJI]ot{LITenHo eAHa

or 38 225 creKrapa.

OcseH cnoMeHarr,rre ABe crarr.ru rro Alicepraur,rrra CreQxa Haqxosa caMocro.flrerHo
noAroTBH

HSKOJTKOTO I]OCTepHrA

orpa3eHu

s

) {aCTU' IIO

TeMaTr{KATA HA AHCepTaUUqTa, KO}ITO Ca

uefiHrzre orr{err,r. ,{ucepraquflra vr anropeQeparbr ca H3rorBeH}I I,I cneA

peAHIIa peIaKrIHH Ca rOTOBpr 3a OTner{aTBaHe, KaTO eneKTpOHHr4 K0flil.fl OT AI4CepTa\UflTA

ca

H3rrpaTeHr,r

Ha

eBeHTyirJIHI{Te qJreHoBe

Ha Ha}qHoTo

xypr H Ha tIJIeHOBeTe Ha

KareApara.

O6o6rqaeafixn ropeHarrucaHoro 3aqBrBaM,
H3KJIIOqr,ITeJreH Orrrnr

qe Cre$xa Haqroga

npugo6n

KarO KOMrrrOTtpeH XIIMIIK, [perIOAaBareJI rr r,r3CJre.(Onarer.

pa6oru yc[err]Ho B eAHa rrr]rpoKa rro cBo{ o6xsar }r3cJre.[oBareJrcKa o6lac'r
peAr,rqa Hay^rHH 14 HayqHo-rrpunoxHr,r pe3ynrarlr.

14

T.f,

rronfrpl

Ero 3aulo [peAnaraM Aa

6rAe

orqucJreHa c rrpaBo Ha 3arrlrrra. Moure orIeHKr.I 3a rlqrocrHara pa6ora no Aucepra\uflra
B

Ll

qacrHocr 3a rperara roAuHa ca,,Orru.IeH 6"

11.1.2018 r.

rp.f[:roogua

HayreH pbKoBoAr,rreJr :,..............

/upo$. g.H. IIraueH Huronos fleHqes/

,{o ,{eraua na X(D
npu

IIY

"flawcui,r Xvreu4apcru"
Tyr<

AOKnAA
or AorI. l-p Braorera Cre$aHoBa
PrxonoAureJr Ha KareApa "AHaJrLrrpttIHa xI4Mt4, I{ KoMrlrorbpHa xvMLtfl"

YnaNaeur{ r-H flerau,

Ha 3aceAaHr4e Ha Kare4peuua c6Ber Ha KareApa "Aualutuqua
xr4Mr.rq Lr KoMrrrorbpHa xt4Mrfl", [poBeAeHo Ha 15.01.2018r., 6erue
r43cnyrxaH ortrer Ha AoKropaHT Cre$xa Pyueuona Haqxosa 3a rperara
roAr4Ha or o6yueuraero fi. flpoQ. Au llnailreH IIeH.ree AaAe cBoflTa oIIeHKa
sa pa6ora'rar Ha AoKTopaHr u npeAJloxlI Ea f4 6r.qe AaAeHa oueHKa

Ornn.ren(6).
Ilpe4noNeHo 6eure AoKropaur CreQra Pyueuona Ha.rxoea Aa 6rl'e
OTIII,ICJIEHA C NPABO HA 3AIIII4TA.

,{nere rpeAnoxeruus,6sxa eArrHoAyruHo nplaeru o'r KC.

Mo"ns OC Aa yrBbpArr rplleMaHero Ha orqera 3a rperara
roAIIHa or o6y'reHrleTo Ha peAoBeH AoKTopaHT CreQxa Pyruenona
Haqrosa c orIeHKa Or"rtuqeH (6) u rpeAJroxeHlrero 3a orrllrcrqBaHe c
npaBo Ha 3arrluTa.

Ilpnraraira orr{er Ha AoKropaHr Cre$xa Pyrr,reuona Hauxoea,
craHoBr{rqe Ha [po$. AH flnaueu lleu.res u [pell4c Id3BJIerIeHI4e or
rporoKon ua KC.

16.01.2018

PrxosoArren KAXKX
AorI.A-p BuoreT a Cre$auooa

flpeuuc-u3BJreqeHrae
or 3aceAanrae na KC
Ha KareApa"AnaJrvrrl{qHa xuuufl. u KX"
or 15.01.2018

IPOTOKOI

Ns I

Ha 15.01.2018 r. ce rpoBeAe 3aceAaHLIe Ha KareApeHLIfl cbBer Ha
KareAp a " AHaJrr4"tkrrrH a xr,I Muf, I4 Ko Mnrorb pH a xkrMutfl"

.

O6u crcras: I I

Ilpucrcrrar : 11
Heo6xoAranr 6pofi 3a [oJroxr4reneH uz6op:7

flueneH peg:

1.

Y.re6Hr.r Bbrrpoclr

2. Ot.rrrcrssaHe Ha AoKTopaHr CreSra Ha.rxona
3. Llziop Ha pbKoBoALIreJI Ha KareApara
4. Texyur,r Bbrpocr4
IIo ro.rxa 2 or

ilneBHr.rfl peA ce

o6crAu t4 trpve

c 1l uaca "3a"

npeAnoxeHr,rero AoKropaHr CreQxa Pyueuona Haqxoea tra 6rile orrrr4creHa
c rrpaBo Ha 3arrIHTa.

Penrenne: Kare4pent4flT cbBer npeAnara na @C na XO AoKropaHr
Cre$xa Pyvreuora Ha.{rona la 6lop.e orqr4cJreHa c npaBo Ha 3aqrzra.

ls.0l .2018

IIpo:roxorvux:

/II.

alul
Bana6auosa/

.{o.{er<aHa
Ha XzMu.recr<r,r

npu

IIY,,lI.

Saxynrer

Xzlen4apcKr,r'o

Tyx

AOKJIAA
or Aou. a-p Mapux frop4anosa AHrerona-ponaoaa,
PsxorognreJr KareAp a ,,XnvtWHHa rexHoJr orkrfl,,

focuoAr,ru ,{erau,

Ha r<ate4peH cbBer 6erue pa3DIeAaHa [peAJroxeHara rrporpaMa 3a r43rrr,rr 3a
AoICropaHTcKt4 MI,IHUMyM Ha peAoBeH AoKTopaHT KbM KareApara Enaro Cuacoe rlyuror,
IIo AoICopcKa [porpaMa 'oTexHoJlonlf, Ha xI4Borr4HcKVTe u pacrvreJrnpr Ma3HI,rHI,I,
carryHl'ITe, erepI4tIHI{Te MacJra vI uap$rorraepzftuo-ro3Merr4qHr4Te npe[apffkr',,

4. Ilpzpo4nu HayKra, MareMarrKa u
ue - 4 .2. Xulm.recrr,r HayKr,r.

Ha Bl{cme o6pa:onaHze
flpo$ecuoHirJrHo HarpaBJreH

Brs ocHosa

05.12.2017 r.

ransopuarurca;

Ha peueHl4e Ha KareApeHz.fl cbBer, [peAJraraM @arynrerHr4rrr cbBer

Aa yrB6p.qr4 rrpeAJroxeEaTa

rlplrnarau

o6lacr

rrperrl,rc

rpolpaMa.

or nporoKoJra Ha KareApeHuir cbBer.

PrrosoAr,rrel rar. XT:
(aou.

o-,

&

Tlnoeuuecxu YHusepcurer "Tloucnfr XuneuAopcxu,,
Koregpo "XulAu.{Ho rexH onofa A"
nPOTOKOfl Ns 114
oT KaTe.qpeHo cbBeqaHile

llpenrc
flHec 05.12.2017 rog. ce cbcroe cbBeu{aHtae Ha Kar. XilMta.{Ha rexHorroruf,.
llpucucreaxa: Aoq. A-p M.Axrenoea-ponaoea, npo$.A-p r.AHroea, Aoq.A-p r.
flarponoe, rr. ac. E-p x. [lerroaa, rn. ac. A-p n.Kocroaa, xrna. x. cuMeoHoaa.

orcucrsaxa: Aoq. A-p [. Toxqee
B

- B HennareH ornycK, rn. ac. A-p o. Tereaa -

ornycx no Mafi.{t4t-tcrBo.

CueeqaH[ero npeMuHa npil cne,qHue

AHeBeH peA:

m.1. Yqe6uu ebnpocu
ulnexoeere Ha KareApeHnn cbBer pa3rne4axa npegnoxeHara nporpaMa
3a
n3nur 3a AoKTopaHTcKl,l Ml4Hl,lMyM Ha peEOBeH AOKTOpaHT KbM KareApara Enaro

Cnacoa Llyvxoa, no AorfiopcKa nporpaMa "TexHororrR Ha xnBon4HcKilTe v
pacrl,lTenHil Ma3HhH14, CanyHhre, erephqHhre Macfla n napQrorvrepufiuo_
Ko3MeruLlHrre npenaparvf', o6nacr Ha BrctrJe o6paaoeaHue

MareMaruKa

u

-

4. l-lprapo4Hh HayKu,

nHQopnaarrKa; l-lpo$ecraoHanHo HanpaBaeHue

-

4.2.

XnuwqecKil

HayKu.

cneg o6cu4qaHe, 6e peueHo Aa ce npeAnoxu na oarynrerHugr cbBer
yTBbpAl,r

n

pufl oxeHaTa nporpaMa 3a fqoKTopaHcKt4F

Mr4 H

14

H

,qa

MyM.

['lporoxonupan:
oxoea)

llnoaluecru vHueepcurer "narrcui XuneHflapcru"
Xuuuqecrr Sarynrer
KareApa "Xttlr,tttqxa rexHonorrg"

NPOTPAMA
3a flOKTOpaHTCKl,l

M1,l H

1,1

MyM

no goKTopcxa nporpaua "Texnonoeuf, Ha )KueomuHcKume u pacmumeflHu
Ma3HuHn, canyHume, emepuqHume Macfla u napSrcuepuiluoKO3 M e m U

Lt

HU

me n pen ap am u "

O6nacr Ha Buclrle o6pasoaaaue: 4.l'lprpogxr4 HayKlr, MareMarrKa ,r
r n So puarr Ka, l-l po$ecuoHan Ho Han paBae nue: 4.2. Xu u n qecKu Hayrlr
1. Ilunnpu. Knacr$hKaLlilfi. l-pynoe cbcraB Ha nrnvAure (nltacrnu Khceln4Ht4,
aqilflrfluqepofl14, cTepofl14, MacrHopa3TBopl4M14 BuTaMuH14, BbrreBoAopoAl4,
aflKoxonu, Qoc$onrnv4n H trp.).
2. HeyrpanHV nvnvgr. KnacrQuraqrn r,1 xr4Mr4r{Hh ceoficrsa Ha aqilflrnhqeponil.
Macrnn KucenuHta - Br4AoBe u xkrMr4trHr4 ceoficrea.
crepoflr4, MacrHopa3TBopr4Mr4 Br4TaMunn (antaMuH E, A, D,
K, F), BbrneBoAopoAr4, aflKoxoflr,r t Apytv cbnbrcrBaulh nilnnAhre BerlecrBa.
Crpyrrypa, BuAoBe r ceoficraa.

3. HeyrpanHu nunn4r

-

4. fionnpnv nnnu4u. OocQonunn4n. Bragoae. Caoilcraa. MeroAr 3a onpe4eflf,He
na $oc$onvnn1n.
5. XilruuqeH cbcraB Ha pacrhreflHu Macfla (cnuHvornegoBo, coeBo, panilqHo t,r Ap.).
Mero4ra ea pa$raHat;,nfl Ha pacrilrenHh Ma3HuHr4. Bnusnme na paSuHaLluFTa
Bbpxy xhMr4r.rHr4fl cbcraB u xpaHhrerHara crofinocr Ha Ma3HhHr4Te.

6. OrmcneHile Ha nvnuAure. AerooxrcreH[e. Mexanueuna. Oarropul, Kor,rro BnnflAT
Bbpxy cKopocrra Ha oKrcfleHue H oKcuflaHTHata cta6nflHocr Ha nt,tnugtaTe Kucflopo4, TeMneparypa, o6nuqgane, cao6o4Hn MacrHr4 Kr4ceflilHr,t, h3xogHa
creneH Ha oKucneH]4e u Ap.

7. Bnusnue cbcraBa Ha pacrrrenHilTe Macfla Bbpxy oKc[.qaHTHara hM cra6unHocr
I Bb3MOXHOCT],| 3a TflXHOTO Cra6nnr3ilpaHe. AHTUOTCUAaHT]I 1,1 CHHepnlCTl4 BIAOBe U MeXaH],13bM Ha 4eilCreUe.

I Kor]4qecrBeH aHaflu3 Ha MacrHoK[cen[HeH u creporoB cbcraB Ha
qpe3
nnnn4n
ra3oBa xpoMarorpa$un. flprHqrnh Ha MeroAa. BhAoee AereKropr4.
BnusHue Ha pa3flLrr{Hure napaMerpu (reruneparypa, rerflnBocr, cKopocr Ha ra3a,
MofleKynHara Maca, nonf, pHocr) aupxy pa3AennHero.

8. Ka.{ecrBeH

9. KaqecreeH v KonuqecrBeH aHaflu3 Ha roroSeponr4 qpe3 eucoroeSeKThBHa
reqHo-reqHa xpoMarorpa$us (HPLC). Ilpunqnnu Ha Mero4a. Bugoae
AereKTop14.

10. Cnempo$oroMerpne, nnSpavepeex- u

paMaH- cneKrpaneH aHaflu3
TeopeTuqHu ocHoBr,r 14 r43nor3BaHeTo hM nph aHanh3a Ha nunuqu.

11. TexnonoruqHh

ocHoBr4

Ha 6uorexuofloruqHoro npou3BoAcrBo.

eranu Ha 6uorexxoflorur{Hur npoqec

OcHoeHh
nptaHqunHa rexHorornqHa cxeMa.

TexxonoruqHa cxeMa 3a npou3BoAcrBoro Ha aHTlr6norura Canuuouutquu.

Oepuenraqr4oHeH npoqec, r43on14paHe n npequcrBaHe Ha 6taonorn.{xo
aKTuBHnre BeulecrBa. Oqenra Ha eQelrnBHocrra Ha orAenHHTe eranu Ha
npoqech u Bpb3Ka c HeroBara npo4yKrnBHocr.

12.

13. Bugoae xpaHhrenHu cpeAu. XnruH.{eH cbcraB u

rexHonoruqHa

xapaKTepuCTl4Ka Ha OCHOBHUTe CypOBhHHl4 143TOqHl4ql,1 Ha xpaHl,lTeflHaTa Cpe.qa.
['lpurorenxe Ha xpaHurenHure cpeg],r 14 KoHTpon npr rexHoro npou3BogcrBo.

14. Texnonorun npu o6pa6orrara Ha KynrypanHa reqHocr u Mero4t4 3a
Mex4lrHHhre fi aHann3u. Oarropu, Bnuf,eu{}r Bbpxy pa3Br4Tuero vl
npoAyKruBHocrra Ha MhKpoopraHu3Mr4re (aepaqun, TeMneparypa, pH Ha
cpegara u Ap.).

15.

u

KoHTpon nph nonyqaBaHero Ha aHru6uon4r-14 3a BerephHapHara
MeAuLlnHa. ['lprHqrn Ha Meroiqa 3a onpe,qeflflHe Ha aKTuBHoro BeqecrBo B

AHanns

xpafiHnn npo4yKr qpe3 HPLC. CuqHocr Ha MeroAhre 3a onpeAeflFHe

Ha

ocHoBHure $raeuroxuMkrqHu noKa3arefl h Ha npogyKTa.
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q{)

Hayven pbKoBo,hren:
/npoQ. g-p l-rHxa Ar. Avnroaa/

.{o ,{eraua ua X@
upu

fIY "flaucuir Xureu4apcru"
Tyx

AOKnAA
or AorI. .u-p Buonera CreSaHoBa
PrxonoAureJr Ha KareApa "AHarr,rrr4qHa xr,rMatr r{ KoMlrorbpHa xvvrvrfl"
YsaxaeNar,l r-H r{exau,

Ha

3aceAaHr.re

na Kare4pennr. cbBer Ha KareApa "Asaruuaqua

xur.r.nfl. Lr KoMrrrorbpHa xvrvtufl", rpoBeAeHo Ha 15.01.2018r., aou. A-p
Buorera C:re$auona [oAaAe ocraBKa Karo pbKoBoAlrreJr Ha KareApra.
Ocrasxara 6u uacyBaHa r4 eAlrHoAyruHo rrpuera c 1 1 uaca ,,32".
3a Hos pbKoBoArrren KareApa 6rxa o6crAesu rpr4 KaHAlz^4l{rypv - Ha
npo$. AH llnanaeu IIeHuen, Ha Aou. A-p Hurxonafi KoqeB r4 Ha Aoq. A-p
Kupran Curvrur'l.uen. IIpoS. lleHqes r{ Aou. Koqee crr HarpaBr4xa orBoA.
Cnel r43Ka3BaHe Ha AorI. Cutvtuyauen u o6crxAaHe 6erue [oAJroxeHa Ha
uracyBare KaHAr,rAaryparalaa AorI. A-p K. Culaurquee.
3a uponexAaHe ua us6opa, c f,BHo uracyBaHe 6e ns6paHa KoMr4ctrfl, B
Ihaueu lleuqen 14 qrteHoBe rJr.ac A-p
cboraB: rrpeAceAaren: IIpoQ.

Oruss llyxanon

r

a,

ur.ac. A-p .{erua feoprnena.
Pesyrrarrr or rrpoBeAeHoro rafiuo rnacyBaHe 6e cro6rues or
[peAceAaTeJH Ha KoMucr{flTa.
lou.a-p Kupun CuNaur.ruen 6e uz6part eAr.rHoAyrxHo 3a
pbKoBoAureJr Ha KareApara c 1 I maca ,,3d".

Mo.na, Oarcy.nrerHuqr cbBer Ha Xnuru.recrclrrr Qarcy"rrrer aa
yrBbpArr u:6opa Ha AorIeHr A-p Kupu.n CurvrurqneB 3a pbKoBoAr{TeJr
Ha KareApara no Aua.nurlrqHa xuMuq rr KoMrrrorbpHa xlrMrrfl.
Ilpranarau [pe[]rc
16.01.2018

rr3BJrerreHr4e

or rrporoKon na KC.

prxoeoA,rer

KAXKX
Ao u.

A-p

Bu

@

onFaCre $ au o na

flpenuc-nsBJrerreHr,re

or

3aceAaHr,re

Ha KaTeApeHHfl CbBeT Ha KaTeApa

"AHarITLI.I Ha xvuvrfl

r,I

KoMlrortprua xuvtuy,"
or 15.01.2018

IIPOTOKOJI Ng I

Ha 15.01.2018 r. ce
"A Har

HTpI.{

rpoBeAe 3aceAaHr.re Ha KareApeHr4f, cbBer Ha KareApa
xI.I M H.fl ".

Ha xvtM vtfl H Ko M rrrorbp Ha

O6ut crcras: I I

Ilpucrcrnar :
l. aou. A-p Brzorera Cr:e$auora
2. npotf.an llraues IIeH.Ies
3. aou. A-p Becenzn KN{eros
4. aoq. A-p Huxolaft Ko.Ies
5. aou. a-p Krapun Cprl,rrarques

6. u.ac. A-p AraHac Tepsuficxu

7. rt.ac.4-p lerHa feoprueaa
8. rr.ac. A-p OrHan flyxanoe
9.u.ac. A-p BeceruHa llacxaresa
10. rr.ac. A-p Eneruna Brp6aHoaa
I l. ac. Crasa I-{ouena
Heo6xoAltu 6pofi sa ronoxuTeJleru uz6op:7
flnenen peg:
1. Yqe6nra Bbrrpocu
2. OrqucrssaHe Ha AoKTopaHT CreQxa HaqKosa
3. Vlz6op Ha pbKoBoArareJr Ha KareApara
4. Texyrura B'bnpocu
IIo ro.rrca 3 or AHeBHr4f, peA Aou. B. Cre(faHoaa rIoAaAe ocraBKa Karo
pbKoBoAr.rren KareApa ropaAr4 r.rs6upauero fr ea gaN,recrHrrK AeKan. Oc'raerara 6erue
rnacyBaHa 14 npr4era c I I rnaca ,,3a". 3a HoB pbKoBoAI,ITen KareApa 6rxa npe4loxeHl4
npotp.IlenueB, AorI. Koqes H Aor-t. Cnntrrques. IIpo$. IIeHqes LI Aou. Ko.{es cu
Ha[paBuxa orBoA. CreA u:xasBaHe Ha Aorr. Cr.rrr,turqr4eB u o6ctx4aHe 6eme flpeAnoxeHa
KoMr4cr4.,r no u:6opa B cbcraB: flpe.qce.qeren - npotp. 4u lhaueu lleHqes I4 qJIeHoBe rn.ac. A-p Orssu llyranoe 14 rJr.ac. 4-p flexua feopruena.
Ee npone4eno rafiHo rnacyBaHe sa u:6op Ha pbKoBoAHTen KareApau RouvtcvflTa
o6ssLr cJreAHHTe pe3ynrarr{:
O6uro rnacyBanr4 I I
1l
fracyBarr4 ,,3a"

llpo'rurn

B:ssg:spxaru ce
HeAeficreureJrHrn

Hf,Ma
HflMA

6roleruuu - HflMa
Peruenue: Kare4peHurr cbBer na KAXKX c rafiso rnacyBaHe uz6pa za
pr,KoBoAr4Ten Ha KareApara Aorl. 4-p Kupnl Kocros Cunrurques 14 rrpeAnara Ha
@axylreruh, c'bBer Ha Xunauqecxur Sarcy,rrer rofi Aa 6rAe yrBbpAeH.
1s.01.2018

'Nutr

[Ipororco,ruurc:

|il. Eana6dHoga/
Pr,xoeoAr.{ren na

KAXKX:
/aoq. a-p B.

.{o r-n r{exana
sa XzuuqecKLr $arynrer
npu ITV "II. XzreH,4apcrz"

AOKnAA
or AorI. A-p Enena f. Xopo3oBa
pbKoBoAr{Ten KareApa @zsurox}rMufl

f-H,{eraH,
Ha 16. 01 .2018 r. e KareApa @rsuroxprvrufl, ce rpoBeAe ras6op na
pbKoBoALrren Kare.qpa. Cne4 orBoA ua npo$. 4xn Bacun .{eluen u AorI.
4-p Mapux CrosHosa n z:6opa 3a pbKoBoAr4ren KareApa f{acrBa caMo
AorI. A-p HuHa fluvr.rena. Pe:ynrarvre or uz6opa ca 4 rtaca - 3a vr e4rra
6slr,a 6rorernsa.

Moux, Aa BHecere npeAnoxeHr4ero Ha KareApffid, @axynrernLrflT
cbBer Aa yrBbpsu uz6opa Ha AorI. A-p Hnua ,{uuueaa 3a pbKoBoALrren
KareApa @IEsuroxvtMvtfls cqr,rraHo or 01 .02.2018 ro4.

flpurarau:
l.Ilpeunc-u3BrerreHr.re or
2. EronervHkr 3a ra:6opa.

17.01. 2018 r.
flnosAras

flpororol

Ns 1/ 16. 01. 2018 r. or KC.

Prrono.qurenKareApa:

fuyrr"^---"n

AorI. A-p E. Xopososa

I

Ilpeuuc

or 3aceAaHue

Ha

- H3BJreqeHr{e

xar.

@Hsr.IKoxrIMLI-rI

IIPOTOKOJT ]rbl
,,{nec, 16.01 .201 8 r.

B

KareApa @uguroxLrMr.r.f, ce rrpoBeAe Kare4peH ctBer.

flpncrcrnar: AorI. A-p E. Xopo:oaa, rpoQ. AH B. .{el.ren, AoII.

A-p

M.CrosnoBa, AoII. A-p H. ,{uuueaa, rJI. ac. A-p A. flerpon, xuMI,IK M. feoprvleBa)
xuMnK H. ,{eruesa. OrcrcrBar ac. B. I4saHoBa) ac.II. Krn.IeBa - B IraafiquHcrso .

Kare4peHurr caBer rlporeqe rpu cJIeAHrIfl AHeBeH pe.{:
1. Y.re6HLr Bbrrpoclr

2. Ka4ponn
3.Pa":Hn

flo r.1..............
flo r.2

flo r.2.

B KareApa @fisuroxvrv.krfl, ce [poBe4e u:6op Ha pbKoBoAETeJI
KareApa. CneA orBoA na upoS. gxu Bacur ,{enuen r{ AorI. 4-p Mapnq CrosHosa
a ns6opa 3a pbKoBoAuren Kare.qpa fracrBa caMo AoII. A-p Hnua ,,{nuuena.
Pesylrau.rre or us6opa ca 4 rtaca - 3a v eAHa6sta 6roleruna.

Kare4pennrr cbBer rlpeAnara, @axyrrerHl,Irr cbBer Aa

yrBbpAI,I

rroJroxureJrHrr{ ra:6op Ha AorI. A-p Huna .{zl,ruena 3a pbKoBoAuren KareApa
@nsuroxkrMurfl, clILITaHo or 01 .02.2018 roA.

16.01.2018 r.

floproxorrr*t

'}V

(M.feoprr"ru )fl

OO

Xunnuqecku Oakynmem
Karespa O P f A H

I[ tI H A XVIJ${VI fl,

Ao

AOII. A-P BECEJIIIH KMETOB
AEKAH
HA XrIMI,TTIECKTI OAKYJITET
rly " fIAII cuit xu JI E HAAP AC KI{,'
IIJIOBAI,IB

AOKJIAA
or npoQ. A-p llnnmr llnauon
ptKoBoArrreJr KareApa OprauuuHa xraMr{.f,

Otnocno: us6op Ha pbKoBoAprreJr KareApa Opaauuvua

xu.ntu.fl.

yBAXAEMIT AOrI. KMETOB,
Brn rprsKa c rur. Z6l,@) or 3BO rr rrJr. 51 (3) or flpaourrHr.rKa:a ycrpoficrBoro

r,r

gefinocrra Ha fIroeAI4BcKI{ff yHlrBepcnrer ,,flaucuft Xnneu4apcKr,r", MoJrs Aa BHecere ere @C
na XIEMu.recru QaxyJITer npeAlroxeHue 3a yrBbpxAaBaHe ua ns6opa Ha AorI. 4-p Croauxa
HuKoroaa Atanacosa 3a ptKoBoAr,rreJr KareApa Opzanuuuo xttJttufl.

flpnnoNenue:

rrPoo. A-P
Puxoeodumen

l. nperurc-r.r3BreqeHue or rrporoKol Ng 289 109.0L2018 r.
2.6toteruHr4 or rpoBeAeH raen us6op.

H I4BAHOB
Opzauuvua xuttttfl

IIp enuc- n3BJIeqeHI,Ie

or

3aceAaHpre na

rate

KC

gp a" Op r aH r4rr H a xr4Mr4fl"

or 09.01 .2017 r.

llpororco.n J\b 289

Ha

09.01

.2017r. ce rpoBeAe 3aceAaune na KC Ha KareApa

'oOpraHprrrHa

xI4Mu.f,"

O6u crcraB

Ha KareApara

8. llpr,rcrcrBar 8: upoQ. \-p

l4rl.usu I,luauon, 4oq.

A-p Crena Crarxora, Aoq. A-p Ihaueu Aureron, Aou. A-p Crosura AraHacona,
AorI.A-p Pyna-rna Eaxarcxa, AorI. A-p Xan flerpoB, Aou. a-p Coner flanro, rJr. ac. A-

p Cranraunp Mauoron.
Heo6xoArarra 6pofi 3a roJroxureJreH ns6op 5.

,{Heneu pe4:
1.

Yqe6sra Bbnpocu.

2.

Kagponz Bbrpocu.

a

Texyuu Bbrpocu.

J.

IIo

t.2

p-n KareApa upo$. E-p l4tutu Irlnauon, HarrpaBrl

[oArrepra HyxAara

loAaAe ocraBKara

r43Ka3BaHe

c Koero

or cMflHa Ha pbKoBolr.rreJr KareApa. B msn Bpb3Ka, rofi cn
kt rrpeAJroxu Aou. A-p Crera Crarxosa-A6erxe 3a flocra

pbKoBoAoreJI KareApa OpranuqHa xr4Mr.rr.

Aou. a-p Cores flauro: As upe4naraM ro-MJraA KoJrera, a
CtosHra Arauacosa 3a
aAMI,IHI,IcrparI4BHara

pboBoAr4TeJr KareApa,

vtMeHHo Aou.

r'rfi raro e MJraAa u

6eg olr4T

pa6ota. Tosa rue u [oMorHe Aa Harpyla [oJre3eH orr[rr v ila

B

ckr

c63AaBa aBTOprATeT.

[ou. A-p Cteta Crarxosa: As HsN,IaN{ aNau6uquqra [a 6rta pEKoBoAr{TeJr
KareApa Ha BcrKa ueHa, Ho aKo HrMa xeiraeru[ He cn [paB, ornoA! Aro o6a.re

HaLICTLIHa I4CKaTe nO-MJIaA KOJIera,

HtMaM HI4IIIO HanpOTI,IB pI Iqe CbAefiCTBaM

C

KAKBOTO MOTA!

CneA [pl{KmoqBane Ha AzcKycr{flTa

Ha p-JI KareApa,

6eue

uz6pawa KoMrrcltr

\o

v31uraHe Ha KaHAr.rAarypil 3a us6op

uo zs6op Ha p-Jr KareApa B cJreAHr4,

CBCTAB:

flpe,uceraren: [ou.

rlrenose:

,u-p IInaueH

AHreroe

rrr. ac. A-p Craurauup Mauo.noe

Crctaea Ha KoMrcrrsre 6e HracyBaH c 8 (oceu)

uraca,B".

3a vrz1upaHero Ha p-JI KareApa 6sxa [pr4rorBeHn 6rolerunu. flacyBaHero
6eme raftso.

Or crcrana Ha KareApara uracysaxa 8 Ay[rr4. Or rsx 4 r,racynaxa ,,3A" goq.
A-p Crena CrarKosa n 4 rnacynaxa

,,!!"

Aou. A-p Crosnra Arauacosa.

B ra":u BpB3Ka ce HaJroxr4 [oBTopHo rJracyBaHe.
Esxa upr{rorBeHr{ rroBTopHo

HoBr,r

6roreruspr.

Cne.q rroBTopHoro ruracyBaue 3 Hraca

,,8" ct6pa Aou. A-p Crena CTarxoea

u 5 uaca,,B" cr6pa Aou.A-p CroqHKa Arauacosa.

Perueuue: KaregpeurrflT cbBer ur6upa AorI. A-p CrosHrca Hrlrconosa
Aranacosa 3a pbrcoBoArrreJr KareApa Oprauu.rHa x[Mrrs.

09. 01. 2018 r.

rp. flnou4un

Ilpotoror.rur:
(u.ac. A-p Cr. Mauolon)

.(o r-H,.{exana
Ha XnN{u.recKpr

npn

Sarynrer

fIY "II. Xruen4apcru"

AOKnAA
or AorI. A-p Enena f. Xopo3oBa
pbKoBoAr.rren KareApa @usnroxuMu,

f-H ,,{erau,
Crrnacno qn. 65 or llpanuJrHprKa sa ycrpoficrBoro z AefiHocrra Ha
fly "fI. XuneH4apcKu" "xare4para BKrroqBa Hafi-uamo 7-.ureHeH
aKaAeMutreH cbcraB, pa6oreq Ha ocHoBeH TpyAoB AoroBop B
Ynunepcurera". Or 01. 02. 2018 roA. KareApara no Sueuxoxznaua
ocraBa crc 6-.rreHeH rlpeno.qoBarencKpr cbcraB, [opaAu [eHckroHr{paHe
Ha.qoq. A-p Enena Xoposona.

Brn

Bpb3Ka c roBa, MoJr, 3a cr4eficrnLrero Bn la ce
rpancQopMupa qarHa 6pofira or KareApa OpraHnqHa xrMr.f,, 3aeMaHa
or npo$. A-p LTtutu I4saHon B ruarHa 6pofira KbM KaTeApa
@ngnroxLrMvrfl., cr{raTaHo or 0l . 02. 2018 roa. I4uarvre cbfJlacl{eTo Ha
npo$. a-p LbruxH ZsaHos.
flpegnoxeHr4ero e pa3rne,(aHo Ha KaTeApeH cbBeT

Lr

rroAKperreHo

oT qJreHoBeTe My.

flpurarau flpenuc-n3BretreHue or flpororon

J\b 1/ 16. 01. 2018 r.

or KC.

17.01.2018 r.
fluonAus

Pmono4uren KareApa:
AorI.A-p E. Xoposoaa

flpeunc
or 3aceAaHue

Ha

-

rar.

u3BJrerreHue

@zguKoxuMr4s

TPOTOKOJI }IbI
,{Hec, 16.01 .2018 r.

B

KareApa @usuroxr,rMLu ce rpoBeAe Kare4peH ctBer.

Ilpncrcrnar: AorI. A-p E. Xoposona, rpo$. AH B. ,{elven, AorI. A-p
M.CrosHoBa, AorI. A-p H.flul,ruena, rJr. ac. A-p A.flerpon, x]rMrK M. feoprueBa,
xuMI{K H. ,{euuesa. OrcrcrBar ac. B. ZsaHoBa, ac. fI. Kur.reBa - B rraafi.ruHcrso .
Kare4peHuf,T cbBer rporeqe rpu cneAHrrf, AHeBeH peA:
1. Yqe6nn Bbrpocu

2. Ka4ponu

3.Pa:nn

flo r.1..............
flo r.2:
Or 0l. 02. 2018 roA. KareApara no Qu:uroxr{Mrrf,

ocraBa

crc 6-.rreHeH

lperIoAoBareJIcKI{ cbcraB, rropaAlr [eHcr,roHr{paHe Ha AorI. A-p Eleua Xoposona.
Brn nprsKa c roBa AorI. A-p Xoposona rpeAnoxvr Aa ce rpauc$opur4pa rrlarHa

6pofira or KareApa OprannqHa xuMlrr, 3aeMaHa or upoQ.a-p Wutn Irlnanon s
ularHa 6pofixa KbM KareApa @ueuKoxr,rMnf,, cquraHo or 01 .02.2018 r.
Ilpe4noxeHuero 6e pasrneAaHo Ha KareApenutfl cbBer r,r rroAKperreHo or
qreHoBeTe My.

flo r.2.

,L
i

16.01.2018 r.

floproronqr4K: t/v'/
"Lf
(M.feoprr.reaa )

,{o.{ercaua
na Xr.rrrau.recru

(f

arynret

upr fIY,,fI. Xzlen4apcKll"
Tyr

TOKJIAA
or AorI. A-p Mapux fiop4anona Aurenona-Pouona,
PrronoArren KareApa,,Xr,rMr.ryna rexHororur"

focuoAun,{eran,
Mons ILa6'sle

flanen Pyuenon fluesHaAJrbxHocr acr,rcreHT 3a [epproA or ABe roAr,rHr,r
KbM KareApa Xlauuqna rexHoJlorus. Cru1usr B MoMeHTa e pe.qoBeH AoKTopaHT KbM KareApa Opranu.*ra
xr{Mr{.lt, Karo My rpeAcror,r orrrr{cJUrBaHe c npaBo Ha 3arqr,rra or 01.03.2018 r.
Moruszre 3a roBa ca:
/ Ilpes 2016 r. ce neHclIoHupa npo$. A-p Marlaren,{uuurpos 3raraHoB, Ha qr.rero Mflcro He
Ha3HarIeH

6e nasHa.reH HoB rrperroAaBaren.

/

Ocnen roBa B KareApara

leHcr,roHlrpaHr,r ABaMa xlrMr.rqu

or 2015 r.

I,IMa HtBHaqeH caMo eAr,ru xr{Mr.rx,

Karo rrpeA}r roBa

r,rMa

pr eArrH TexHr,rK.

/

flpeg2017 r. ilI. ac. A-p Onra Tenena

r'

B xpasna2}lT r. I{ AoII. g-p Mapux Aurerona-Poruosa

rrcJre3e s N,{afiquHcrBo, Koero rrle upoAbJrxr{ Ao M.

Mapr

2019 r.
lr3Jre3e B [poAbJrxr,rreJreH orrrycK rro

6orecr.

/

B rateapara, ocBeH o6yveuue uo OKC 6ara-uamp uvravrAeftcrnarrla ManrcrbpcKa rrporpaMa
Xpanurerua xt4Mt4fl, peAoBHo o6yrenue, AbpxaBHa [opbrrKa, Koero Ao[bnHr.rrenHo yBeJr[qaBa

yre6uara HaroBapeHocr. flo uu,q[Br{Ayu}neH rrJraH sa2017l20l8 y.r. r., HaroBapeuocrra Ha rrJreHoBere
B ceKIIIL OXT e: Aou. A-p Mapux Anrenosa-Porraona - 593 u.; upo([. .u-p fi.rnxa Anrona - 629 q. fi rr.
ac. A-p Xasa flerrona - 645,a.
/ Yce6uara HaroBapeHocr Ha [pe[oAaBareJrr.rre rrle ce yBenr,rq[ orue rroBeqe 3a BTopr.r
ceMecrbp ua201712018 yre6na roALrHa,3arrloro cauz6pauulr cneAHr,rre Ar4crlurnr{Hr,r:
o ,,Xpauu II xI4nIeHa Ha xpaHeHero" cbc cfleql,ranHocr ,,Me4uqr,IHcKa xt4vrutfl" (IV xypc) - 30
,r. x2: 60 .r. neKrlr,rlr + 2 rp. x 30 q. : 60 .r. yflpaxueHr,rr;
o ,,XHMI,I.reCKa fi $aprraaqeetuuua [poMI,ImJIeHocr Ha Euraputo' cbc cnequiurHocr
,,MeguquucKa xr.rMrrr" (IV rypc) - l5 \.x2 :30 .r. neKrlr.r[;
o ,,X:rtukrfl. Ha xpaHHTe" cbc cueqIaaJrHocr ,,XkrMlar. c MapKerr,rHr" (IV Kypc) - 30 .r. x2: 60 ,1.
nerrlrryr + 1 rp.x 30.r. :30.r. ylprDrHeHlrfl;
o ,,XI,IMI,I.recKa [poMHIuJIeHocr ua Brnrapufl" cbc crlequanHocr,,AHaru3 r{ KoHTpon" (III Kypc)
- 15.r. x2:30 q. neKrlr,ru.
fopeusnoxeHoro AaBa ocHoBaur{e 3a neo6xoAr.r*rocrra or upeuoAaBareJr B KareApara, BbB
BpG3Ka c HopMzulHoro [poBex.(aHe Ha yre6nara, Hafrnara il a.p;Mnla
13.01.2018 r.

PrrosoAr,rrer rar. XT:
(aoq.a-p M.

-Pouona)

,.{o.{ercana
na XnuuqecKu

Saxylrer
upn ITV,,fI. Xzreu4apcrn"
Tyrc

AOKJIAA
or AorI. 4-p Mapn r. klop ganosa AHrelona-Pouoaa,
Prxono4uren KareApa,,XuuuqHa rexHororkrr'o
focuogzH ,,{eran,

Mors rpoQ. A-p MarAales ,{uunrpon 3raranos Aa 6rge xoHopyBaH
lpenoAaBaTeJr 3a BoAeHe Ha neKrILloHHH KypcoBe rro AUCqVrrJrLrHrrTe:

o ,,IlpuloxHa opraHrrllr'a xkrvtkrfl'o cbc cryAeHTI4 6aralanpvt ,rXvtttltl- c
MapKerHHr" IV Kypc vt ,,AaaJtLr3 kr KoHTpol" IV Kypc, peAoBHo o6yreHne (cmr
notor)

- 60 .raca JreKrlur4;
o ,,XLrMLtt Ha xparunre" (n:6upaeua gucqnunuua) ctc

6aralanpvt,,Xvtv.u.f, c MapKeruur"

.

IV

rcypc, peAoBHo o6yrenne

-

cryAeHTLt

60 \acaneKrlr{r4;

flponex4aHe Ha Lr3rrurpr- 10.raca.

O6Iq xopapuyM

-

130 ,taca, rpupaBHeHu Karo yrpaxHeHr{f,.

flpunaranr upelvc or rrporoKona Ha KareApeHkrfl, cbBer.

13.01.2018 r.

PrrosoAurer rar. XT: -,$
(loq. A-p M.Arpe, on{Porraona)

Koregpo "Xr,tl

r,r,.tHo rexH

onort A"

flPOTOKOI Ne 114
oT KaTeApeHo cbBeu{aHue

llpennc
,[nec 05.12.2017 roq. ce cbcron cbBeqaHhe Ha Kar. Xtttunqna rexHororuf,.
flpr,rcucreaxa: Aot-I. fl-p M. AHrenoea-Ponaosa, npo+. A-p f. AHtoea, Aoq' A-p I-.
llarpOnoe, rfl. ac. A-p}K.fletroea, rfl. aC. A-pU. Koctoea, xnna. X. CnMeoHOea.
Orcucraaxa: Aoq. A-p A. ToH,lee - B HenflaTeH ornycK, rfl. ac. A-p O. TeHeea - a
ornycK no naafiquHcrBo.

Cuaeqan[ero npeMt,tHa nph cfle,qH]4e

AHeBeH pe4:

m.l. Yqe6uu ebnpocu
PasrnegaHo 6e npe,qonoxeHhero npo+. g-p MarganeH flnrvrrarpoa 3naraHoe

Aa 6t4e

xoHopyBaH npenoAaBaren

3a

BoAeHe

Ha

neKqhoHHl4 lrypcoBe no

AllCl-lhnfll,lHuTe:

o

,,[1p]4flOXHa OpraHUqHa XUMt4fl" CbC CTAeHT]I 6aXanaApn ,,XlAMVlf,

C

MapKerilHr" !V rypc t4 ,,AHanu3 h KoHTpon" IV t<ypc, pe,qoBHo o6yveHue (cnnr noror)

-

60 qaca fleKquu;

o

,,Xt4Mt4f Ha xpaHure" (tts6rpaeMa Ailcqnnnr,rHa)

,,XilMhe c MapKeruHr" lV Kypc, peAoBHo o6yvenue

.

npoBex(AaHe Ha vgnvrv

O6rq xopapryM

-

cbc cryAeHrr 6aranaBpLl

- 60 '{aca neKqul4;

- 10 qaca.

130 qaca, nphpaBHeHr Karo ynpaxHeHnf,'

gneHoeere Ha KaTeApaTa npuexa.qa ce npe4floxl4 na OC, npo$. A-p Marganen
.[urrl1nrpoe 3naraHos

Aa 6uAe xoHopyBaH npeno4aBare.n Ha neKLll4oHeH Kypc no

,,llpunoxna opraHrqHa xuMttf," vt vt36npaeMa AtacqunnnHa

"X]4Mt4f, Ha xpaHhreflHure

npogyxtu".

[lpororonrpan]
(xuur.

X. Crueonoaa)

До членовете на ФС
на Химическия факултет

ДОКЛАД
от доц. д-р Веселин Кметов
Декан на Химическия факултет

Уважаеми членове на ФС,
Във връзка със смяна на преподавателя по Английски език (Константин Кръстев)
през първия семестър на учебната 2017/2018 година, предлагам да бъдат хонорувани 60 часа
упражнения на Дани Симеонова Симеонова, като възнаграждението да е в размер на 7,00
лв. за час.
Предлагам същия размер на възнаграждението да важи и за гласуваните от ФС
(Протокол №192 / 21. 11. 2017 г.) хонорувани часове на Христиана Николаева Кръстева.

11 декември 2017 год.

Декан на ХФ:
(доц. д-р В. Кметов)

Регламент за участие на студенти и докторанти в
научноизследователската работа на Химическия факултет
Според Закона за висшето образование, чл. 63. ал. 3. Научната дейност се
провежда и от специално назначените за целта лица, както и от студенти, докторанти и
специализанти. Според Чл. 70. (1) Студентите и докторантите имат право: (4.) да
участват в научноизследователска дейност на висшето училище, като им се гарантират
авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение.
Според Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски” Чл. 106. Ал. /5/ Научноизследователската дейност на студентите е
неразделна част от университетската.

Включване на студенти и докторанти в научноизследователската дейност
Включването на студенти и докторанти в научноизследователската дейност води
до ранно откриване и насърчаване на талантливи и изявени студенти.
Студенти и докторанти, обучавани в Химическия факултет на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски” могат да участват в научноизследователската
дейност чрез:
 Включване в научноизследователската работа на катедрите и на отделни
преподаватели;
 Включване в колективите на научноизследователски проекти според Наредбата
на МОН от ДВ бр. 73 от 16.09.2016 г. за условията и реда за оценката,
планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния
бюджет за финансиране на присъщата на ПУ научна дейност; в колективите на
проекти, финансирани от Националния фонд „Научни изследвания”, в
международни проекти и програми и др.;
 Разработване на дипломни работи по научни тематики на членовете на
академичния състав на ХФ;
 Участие в конференции, семинари, както и в организираната от ХФ студентска
научна конференция;
 Съвместни научни публикации на преподавателите със студентите, при които те
са взели активно участие при провеждане на експерименталната разработка;
 Публикуване на студентски доклади в специализирани издания;
 Разработване на доклади от студентите под научното ръководство на членове на
академичния състав на ХФ.
Организация на научноизследователската работа на студенти и докторанти
1. Научноизследователската дейност на студентите и докторантите се провежда в
отделните катедри на факултета.
2. Всяка катедра обявява научните направления и конкретната тематика, по която
работи преподавателския състав.
3. Ръководството на научноизследователската работа на студентите и докторантите
се осъществява от научни ръководители, излъчени от катедрите или от
ръководителите на проектите, към колектива на който са включени.
4. Ръководители на научната работа на студентите и докторантите могат да бъдат
хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователната и научна
степен „доктор”.

5. Студенти, желаещи да участват в научноизследователска дейност на ХФ трябва
да имат успех много добър 4.50 по дисциплините, изучавани в катедрата, в която
осъществяват научноизследователска дейност.
6. Студентите желаещи да участват в научноизседователска дейност подават молба
до ръководителя на катедрата, която се разглежда на Катедрен съвет. Катедреният
съвет взема решение за одобрение или отхвърляне на молбата на студента,
определя тематиката и академичния наставник на всеки студент.
7. Студентите и докторантите преди да започнат научноизследователска работа в
избраната от тях катедра трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа в
лабораторията от ръководител катедра, да бъдат вписани в книгата за инструктаж
и да се подпишат срещу името си.
8. Студентите, включени в научноизследователската работа получават конкретни
задачи от ръководителя си и пряко участват в изследователския процес.
9. Студенти и докторанти се включват в авторските колективи при публикуване на
получените от съвместната работа научни резултати.
10. Студенти и докторанти с разрешение на ръководителя на научния колектив или
на тематичната разработка, могат да изнасят фрагменти от темата, по която са
положили своя труд пред научни форуми у нас и в чужбина.
11. Средства за участия в научни прояви на студенти и докторанти могат да бъдат
осигурени по договорите, към колектива на който са включени или по линия на
Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
12. При защита на дипломна работа от студент, ръководителят носи солидарна
отговорност, заедно със студента за нейното съдържание, а катедрата отговаря за
организацията по процедурите, предшестващи защитата.
13. Приемането на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс,
зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати се извършва с
решение на факултетния съвет и обучението на докторантите се осъществява по
план при условията и по реда на Закона за висшето образование и Правилника за
РАС на ПУ.
14. Факултетният съвет одобрява приетите на катедрен съвет индивидуални учебни
планове на докторантите. Тримесечните отчети на докторантите се предават на
декана на ХФ, а годишният отчет на докторанта се приема на катедрен и на
факултетен съвет.
15. На ефективно участвалите в научноизследователска работа студенти, по
препоръка на ръководителя, се издава удостоверение подписано от ръководителя
и от декана на ХФ. Студентите могат да прилагат удостоверението като основание
за получаване на премии, награди, стипендии и др.

