Предложения от деканския съвет
1. Комисия по атестиране на преподавателите в Химически факултет за периода 2020 – 2021 година, в
състав:
Председател:
доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов
Членове:
доц. д-р Петя Емилова Маринова
доц. д-р Николай Тодоров Кочев
доц. д-р Димитър Николаев Петров
доц. д-р Георги Иванов Патронов
2. Комисия по атестиране на непреподавателския състав в Химически факултет, в състав:
Председател:
Декана на факултета
Членове:
Ръководителите на катедри
3. Комисия по качеството в Химически факултет, в състав:
Председател:
проф. д-р Гинка Антова
Членове:
доц. д-р Виолета Стефанова
доц. д-р Румяна Бакалска
доц. д-р Нина Димчева
гл. ас. д-р Кирила Стойнова
Петя Балабанова
Катя Станчева
Камелия Салачкова – студент, спец. «Химия»
4. Комисия по етиката в Химическия факултет, в състав:
Председател:
доц. д-р Ваня Лекова
Членове:
гл. ас. д-р Жана Петкова
Маринела Илиева – студент, спец. «Химия»
5. За представител на Химическия факултет в Управителния съвет на Фонд “Научни изследвания” на
ПУ “П. Хилендарски” на мястото на проф. д-р Гинка Атанасова Антова да бъде избран доц. д-р
Пламен Ангелов Ангелов.
6. Предложение за промяна в наименованието на специалност „Анализ и контрол“, като от учебната
2020/2021 година да стане „Анализ и контрол в химията“.
7. Предложения във връзка с организиране на кандидатстудентската кампания през 2020 година:
1) През 2020 година да бъде обявен прием за ОКС „бакалавър“ в следните специалности:
- Медицинска химия
-

Анализ и контрол в химията
Компютърна химия
Химия с маркетинг

-

Химия – редовно обучение
Химия – задочно обучение

-

Химия и английски език

2) Да се проведе състезание по химия с тест – на 8 февруари 2020 г. и 4 април 2020 г., а при наличие на
желаещи в други населени места и изнесено провеждане на състезанието.
- с оценките от проведените състезания, кандидат-студентите могат да участват в класирането за
специалностите в Химическия факултет;
Комисия в състав: проф. Г. Антова, доц. Й. Димова, гл. ас. д-р Й. Стефанова, гл. ас. д-р А. Ангелачева
3) Балообразуването по специалности да е, както следва:

 Химия (Р, З)
 Компютърна химия (Р)
 Медицинска химия (Р)
 Химия с маркетинг (Р)
 Анализ и контрол (Р)

4xИ+2xО

И1:
КСИ (Химия или Математика, или Биология,
или Английски език, или Български език, или
Тест със събеседване по физика) или
ДЗИ (Химия и опазване на околната среда или
Физика и астрономия, или Математика, или
Биология и здравно образование, или Английски
език, или Български език и литература), или
ОС (Химия)

О1:

Химия и опазване на околната среда

И1:
КСИ (Химия или Математика, или Биология,
или Английски език, или Български език, или
Тест със събеседване по физика) или
ДЗИ (Химия и опазване на околната среда или
Физика и астрономия, или Математика, или
3xИ1+3хИ2
 Химия и английски език
Биология и здравно образование, или Английски
или
(Р)
език, или Български език и литература), или
3xИ1+3О1
ОС (Химия)
И2:
КСИ по Английски език или
ДЗИ по Английски език
О1:
Английски език
КСИ – кандидатстудентски изпит; ДЗИ – Държавен зрелостен изпит; Р – редовно обучение; З –
задочно обучение И– изпит; О – оценки от дипломата за средно образование; ОС – олимпиада или
състезание
4) С оценките от националната олимпиада и националните състезания по химия през 2020 година,
желаещите могат да участват в класирането за специалностите в Химическия факултет;
5) С оценка от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професиите
„химик – технолог”, „лаборант” и „еколог” през 2020 година, желаещите могат да участват в
класирането за специалностите в Химическия факултет.
8. ФС прие график за поправителна и ликвидационна сесия за студентите от редовно обучение в
Химическия факултет през учебната 2019/2020 година, както следва:
1) Поправителна сесия I семестър – 15, 16, 22 и 23 февруари 2020 год.
2) Поправителна сесия II семестър – 1-5 юли 2020 год., като часовете за провеждане на изпитите се
съобразят с графика на редовните кандидатстудентски изпити.
3) Ликвидационна сесия – 1-15 септември 2020 год.
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До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Кирил Симитчиев
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”

Уважаеми г-н Декан,
На заседание на Катедрения съвет на катедра „Аналитична химия и компютърна
химия“, проведено на 25.11.2019 г., беше разгледана молба от задочен докторант
Ваня Йорданова Маркова за прекъсване на докторантурата ѝ по семейни причини
за срок от една година, считано от 01.01.2020 г.
Членовете на КС на КАХКХ единодушно подкрепиха с 10 гласа „за“ молбата за
прекъсване на обучението на докторанта.
Моля ФС на ХФ да утвърди прекъсването на докторантурата за срок от една
година на Ваня Йорданова Маркова.

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

25.11.2019 г.

Ръководител КАХКХ:
/доц. д-р Кирил Симитчиев/

Препис-извлечение
от заседание
на катедра “Аналитична химия и КХ”
от 25.11.2019
ПРОТОКОЛ № 11
На 25.11.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра
“Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав 12
Присъстват 10, отсъстват доц. д-р Н. Кочев – в часове, гл. ас. д-р
Е. Върбанова – в болнични.

Дневен ред:
1. Учебни въпроси
2. Кадрови въпроси
3. Текущи въпроси
По точка 1.1 беше разгледана молба от задочен докторант Ваня
Йорданова Маркова за прекъсване на докторантурата ѝ по семейни причини
за срок от една година, считано от 01.01.2020 г.
След обсъждане предложението беше гласувано и подкрепено с 10 гласа
„за“.
26.11.2019

Протоколчик:
/П. Балабанова/

ДО РЕКТОРА
НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

М О Л Б А
от Ваня Йорданова Маркова,
задочен докторант към катедра „Аналитична химия и компютърна химия“,
Химически факултет

ГОСПОДИН РЕКТОР,

Моля за прекъсване на задочната ми докторантура за срок от една година по семейни
причини.
Моля, прекъсването да влезе в сила от 01.01.2020 г.

Дата 25.11.2019 г.
гр. Пловдив

С уважение : ...........................

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Кирил Симитчиев
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”

Уважаеми г-н Декан,
На заседание на Катедрения съвет на катедра „Аналитична химия и компютърна
химия“, проведено на 25.11.2019 г., беше разгледана молба от редовен докторант
Нора Георгиева Сотирова за прекъсване на докторантурата ѝ по семейни причини
за срок от една година, считано от 01.12.2019 г.
Членовете на КС на КАХКХ единодушно подкрепиха с 10 гласа „за“ молбата за
прекъсване на обучението на докторанта.
Моля ФС на ХФ да утвърди прекъсването на докторантурата за срок от една
година на Нора Георгиева Сотирова.

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

25.11.2019 г.

Ръководител КАХКХ:
/доц. д-р Кирил Симитчиев/

Препис-извлечение
от заседание
на катедра “Аналитична химия и КХ”
от 25.11.2019
ПРОТОКОЛ № 11
На 25.11.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра
“Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав 12
Присъстват 10, отсъстват доц. д-р Н. Кочев – в часове, гл. ас. д-р
Е. Върбанова – в болнични.

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

По точка 1.2 беше разгледана молба от

редовен докторант

Нора

Георгиева Сотирова за прекъсване на докторантурата ѝ по лични причини за
срок от една година, считано от 01.12.2019 г.
След обсъждане предложението беше гласувано и подкрепено с 10 гласа
„за“.
26.11.2019

Протоколчик:
/П. Балабанова/
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До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Кирил Симитчиев
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”
Уважаеми г-н Декан,
На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”,
проведено на 25.11.2019 г., беше обсъдено кадровото състояние на катедрата с оглед
осигуряването на учебните занятия. Във връзка с това бе отбелязано, че академичният състав на
КАХКХ е с висока аудиторна заетост. През последните няколко години общият брой на
аудиторните часове в КАХКХ надвишава 5500 часа (за учебната 2019/2020 – 5551 часа след
редукция за курсовете с маломерен брой студенти). Въпреки мерките за оптимизиране на
заетостта на преподавателите (сливане на лекционни курсове и обединяване на малки групи
студенти от различни специалности в сборни групи за провеждане на упражнения)
натовареността на академичния състав остава сред най-високите в Химическия факултет. За
настоящата учебна година икономията на часове в КАХКХ, поради провеждане на слети в поток
занятия със студенти от различни специалности, възлиза на повече от 2000 часа.
В момента академичният състав на КАХКХ е 12 преподаватели на основен трудов договор
(1 професор, 4 доцента, 6 главни асистента и 1 асистент като единият от посочените главни
асистенти е в дългосрочен болничен). Асистентите провеждат практическо обучение в 8
различни направления: компютърни дисциплини (включително 4 курса със студенти от
Биологически и Филологически факултет), статистика и метрология, хeмoметрия;
пробоподготовка и методи за разделяне и концентриране; аналитична химия (включително 8
курса със студенти от Биологически факултет и 1 курс със студенти от Физико-технологичния
факултет); инструментални методи (включително 1 курс със студенти от Биологически факултет);
анализ на лекарствени вещества I част, клинични анализи; контрол и управление на качеството
на химичните изпитвания, нормативни документи и регулации при анализ и контрол;
атмосферна химия. В КАХКХ също така се провеждат и упражнения по „Информационни и
комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“ към магистърска
програма Учител по химия (държавна поръчка).
За академичната 2019/2020 г. общият брой на часовете от практически занятия
(семинари и упражнения) е 3156 часа. Провеждането на тези занятия от 7 асистента (при
увеличение на състава на КАХКХ с един асистент и имайки предвид отсъствието на един от
главните асистенти, поради дългосрочен болничен) ще съответства на годишен норматив от 451
часа. Важно е да се отбележи, че четирима от главните асистенти в КАХКХ (гл. ас. д-р Д.
Георгиева, гл. ас. д-р А. Терзийски, гл. ас. д-р О. Пукалов и гл. ас. д-р В. Паскалева) също водят и
лекционни курсове, възлизащи на 570 часа за учебната 2019/2020.
През следващите учебни години броят на часовете за практически занятия в КАХКХ ще се
увеличи, поради въвеждането на допълнителни упражнения по дисциплината Анализ на
лекарствени вещества със студенти от специалности Медицинска Физика (Физико-технологичен
факултет) и Фармацевтични биотехнологии (Биологически факултет).
Представените данни показват, че броят на асистентите в КАХКХ е недостатъчен за
осигуряване на практическото обучение на студентите. Във връзка с това КС на КАХКХ обсъди и
единодушно прие с 11 гласа „за“ предложение за назначаване на Ася Димитрова Христозова
като асистент към КАХКХ за период от четири години, считано от 01 Март 2020 г. Ася Христозова
е дипломиран магистър (Спектрохимичен анализ), притежава учителска правоспособност
(бакалавър „Биология и Химия“) и има дългогодишен опит в областта на хроматографския
анализ.
Надявам се, че ФС на ХФ ще подкрепи направеното предложение.
Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет.
25.11.2019 г.

Ръководител КАХКХ:
доц. д-р Кирил Симитчиев

Препис-извлечение от заседание
на катедра “Аналитична химия и КХ”
от 25.11.2019
ПРОТОКОЛ № 11
На 25.11.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра “АХКХ”.
Общ състав 12
Присъстват 11, отсъства гл. ас. д-р. Е. Върбанова – в болнични.
Дневен ред:
1. Учебни въпроси
2. Кадрови въпроси
3. Текущи въпроси
По точка 2 беше обсъдено кадровото състояние на катедрата с оглед осигуряването на
учебните занятия. Във връзка с това бе отбелязано, че академичният състав на КАХКХ е с
висока аудиторна заетост. През последните няколко години общият брой на аудиторните
часове в катедрата надвишава 5500 часа (за учебната 2019/2020 – 5551 часа след редукция
за курсовете с маломерен брой студенти). За настоящата учебна година икономията на
часове в катедрата, поради провеждане на слети в поток занятия със студенти от различни
специалности, възлиза на повече от 2000 ч.
В момента академичният състав на КАХКХ е 12 преподаватели на основен трудов
договор. Асистентите провеждат практическо обучение в 8 различни направления:
компютърни дисциплини (включително 4 курса със студенти от БФ и ФФ), статистика и
метрология, хeмoметрия; пробоподготовка и методи за разделяне и концентриране;
аналитична химия (включително 8 курса със студенти от БФ и 1 курс със студенти от
ФТФ); инструментални методи (включително 1 курс със студенти от БФ); анализ на
лекарствени вещества I част, клинични анализи; контрол и управление на качеството на
химичните изпитвания, нормативни документи и регулации при анализ и контрол;
атмосферна химия. В катедрата също така се провеждат и упражнения по
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална
среда“ към магистърска програма Учител по химия (държавна поръчка).
За академичната 2019/2020 г. общият брой на часовете от практически занятия е 3156
часа. Провеждането на тези занятия от 7 асистента ще съответства на годишен норматив
от 451 часа. Важно е да се отбележи, че четирима от главните асистенти също водят и
лекционни курсове, възлизащи на 570 часа за учебната 2019/2020.
През следващите учебни години броят на часовете за практически занятия в катедрата
ще се увеличи, поради въвеждането на допълнителни упражнения по дисциплината
Анализ на лекарствени вещества със студенти от специалности Медицинска Физика
(ФТФ) и Фармацевтични биотехнологии (БФ).
Във връзка с това КС на КАХКХ обсъди предложението за назначаване на Ася
Димитрова Христозова като асистент към КАХКХ за период от четири години, считано от
01 Март 2020 г. Ася Христозова е дипломиран магистър (Спектрохимичен анализ),
притежава учителска правоспособност (бакалавър „Биология и Химия“) и има
дългогодишен опит в областта на хроматографския анализ.
Предложението беше гласувано и подкрепено с 11 гласа „за“.
26.11.2019

Протоколчик:
/П. Балабанова/
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r. Excercrrrr

Qafin aa ce LI3rIparI'I Ha Aorr. Ka6a[eaHos aa

erleKTpoHeH a.upec: stanimir.kabaivanov@gnrai l.com.
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