РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Биологическия факултет
от заседанието, проведено на 12.07.2016 година
(Протокол № 218)
1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:
1.1. График на учебния процес на магистърските програми на БФ за уч.2016/2017 г.
Срокове
І семестър

15.10.2016 - 05.02.2017

Редовна сесия І сем.

06.02.2017 - 03.03.2017

ІІ семестър

04.03.2017 - 18.06.2017

Редовна сесия ІІ сем.

19.06.2017 - 09.07.2017

Поправителна сесия

10.07.2017 - 23.07.2017

Ликвидационна сесия

24.07.2017 - 31.07.2017

Подготовка за ДИ

01.08.2017 - 30.09.2017

ДИ редовна сесия

01.10.2017 - 15.10.2017

ДИ поправителна сесия

02.11.2017 - 30.11.2017

Срок за подаване на документи: до 10.10.2016 г.
Класиране: 11.10.2016 г.
Записване: 12 - 14.10.2016 г. в стая 131 (Ректорат)
Откриване на учебната година на 15.10.2016 г. (събота) (ул „Тодор Самодумов” №2)
1.2. Разпределение на инспекторите за административното обслужване на магистърски
програми в Биологическия факултет.
2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра:
Курсови отговорници по специалности за учебната 2016/2017 година:
Екология и опазване на околната среда
І курс – гл.ас.д-р Весела Славчева Янчева
ІІ курс – гл. ас. д-р Ивелин Алдинов Моллов
ІІІ курс– доц. д-р Гана Минкова Гечева
ІV курс– гл. ас. д-р Славея Тенчева Петрова
Медицинска биология
І курс – доц. д-р Емилия Атанасова Андреенко
ІІ курс – гл. ас. д-р Пламен Стефанов Стоянов
ІІІ курс – доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
ІV курс – гл.ас. д-р Слави Атанасов Тинешев

Биология
І курс – гл.ас. д-р Весела Илиева Митковска
ІІ курс – гл.ас. д-р Пенка Лазарова Василева
ІІІ курс – гл.ас. д-р Цветелина Георгиева Бацалова
ІV курс – гл.ас. д-р Десислава Невенова Арнаудова
Молекулярна биология
I курс – гл.ас.д-р Гергана Ганева Захманова
ІІ курс – гл. ас. д-р Румяна Панова Вълкова
IIІ курс – гл.ас. д-р Ценка Иванова Радукова
IV курс – гл. ас. д-р Тихомир Иванов Въчев
Биоинформатика
I курс – доц. д-р Веселин Петров Баев
IІ курс – гл.ас-д-р Елена Димитрова Апостолова
ІІІ курс – математик Георги Иванов Минков
IV курс – гл.ас. д-р Евелина Иванова Даскалова
Екология на БТП
І курс – гл. ас. д-р Иван Златков Илиев
ІІ курс – гл. ас.д-р Данаил Димитров Георгиев
ІІІ курс – гл. ас. д-р Мариана Манолова Николова
ІV курс – доц.д-р Тонка Атанасова Василева
Биология и химия
І курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева
ІІ курс – доц.д-р Маргарита Панайотова
ІІІ курс – доц.д-р Теодора Коларова
ІV курс – доц.д-р Делка Карагьозова
Биология и английски език
І курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева
ІІ курс – доц.д-р Маргарита Панайотова
ІІІ курс – доц.д-р Теодора Коларова
ІV курс – доц.д-р Делка Карагьозова
3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие:
Допълнение към правилата за преминаване в по-горен курс:
Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери
семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен
курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите
занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на
изпит.
4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Специализирани
биологични програми“.
 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Програмиране с BioJava“.
 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Биоинформатика на
малки РНК-и“.
 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Молекулярна
ензимология“.
 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Биохимия на
нискомолекулните биорегулатори“.
5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:
Научно жури във връзка с откритата процедура за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ от Вида Христова Георгиева, по област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки,
докторска програма Генетика в катедра „Биология на развитието“
6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие:
 Променя заглавието на дисертационния труд на Джемал Ахмет Мотен, редовен
докторант, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3 Биологически науки (Клетъчна биология) в катедра „Биология на
развитието“, от „Използване на специфични клетъчни протеини за филогенетично моделиране при
цианобактерии“ на „Използване на специфични клетъчни макромолекули за филогенетично
моделиране при цианобактерии“.
 Променя заглавието на дисертационния труд на Здравка Петрова Иванова, редовен
докторант, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3 Биологически науки (Молекулярна биология) в катедра
„Физиология на растенията и молекулярна биология“ от „Статистически подходи за интеграция
и анализ на omics данни от NGS“ на „Секвениране и анотиране на хлоропластния геном на
Haberlea rhodopensis Friv“.
 Финален отчет за работата на Теодора Евгениева Декалска, задочен докторант по област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3 Биологически науки, научна специалност Молекулярна биология в катедра „Физиология на
растенията и молекулярна биология“.
 Становище от научните ръководители и отлична оценка за работата на Теодора Евгениева
Декалска, задочен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност
Молекулярна биология в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“.
7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:
Отчислява с право на защита считано от 01.09.2016 г. Теодора Евгениева Декалска, задочен
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност Молекулярна биология в
катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“.
8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува:

 Чл. кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дм – 210 часа (приведени към упражнения)
по дисциплината „Патологична физиология на човека“ с ІІІ курс, специалност „Медицинска
биология“.
 Доц. д-р Елисавета Георгиева Семерджиева – 125 часа (приведени към упражнения) по
дисциплините: „Биофизика“ с ІІ курс „Биология“ – редовно и задочно обучение и „Медицинска
биофизика“ с І курс, специалност „Медицинска биология“.
 Докторант Борислав Петров Матеев – 30 часа упражнения по дисциплината Клетъчна
биология със студенти от І курс „Биология и химия“. Часовете са по индивидуалния план на
докторанта (от норматива на проф. Джамбазов).
 Докторант Спас Димитров Джоглов – 30 часа упражнения по дисциплината „Биологични
основи на поведението и генетика“ със студенти от І курс, специалност „Психология“- редовно
обучение. Часовете са по индивидуалния план на докторанта (от норматива на проф. Иванова).
 Докторант Милена Мазаловска – 40 часа упражнения по дисциплината „Молекулярна
генетика“ с ІV курс , специалност „Биология“- задочно обучение. Часовете са по индивидуалния
план на докторанта (от норматива на гл.ас. Захманова).
 Докторант Ина Димитрова Кирилова – 30 часа упражнения по дисциплината
„Молекулярна биология“ с ІV курс , специалност „Екология и ООС“- редовно и задочно обучение.
Часовете са по индивидуалния план на докторанта (от норматива на проф. Денев).

Секретар на БФ:
(Е. Георгиева)

