
Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 13.12.2016 година  

(Протокол № 221) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на Академичен съвет да утвърди: 

 Учебен план на нова специалност „Биология и управление на природните ресурси“, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, ОКС „бакалавър“, за филиал 

„Любен Каравелов“ гр. Кърджали, в сила от учебната 2017/2018 г. 

 Актуализиран учебен план на специалност „Фармацевтични биотехнологии“, 

професионално направление 5.11. Биотехнологии,  ОКС „бакалавър“, в сила от 

учебната 2017/2018 г.  

 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на Академичния съвет да утвърди: 

Eднократна промяна в учебния план на специалност „Биология и английски език“ в сила за 

първи курс на учебната 2016/2017 година, както следва: дисциплината Аудиовизуални и 

информационни технологии на обучението от осми семестър еднократно да се премести във 

втори семестър и съответно да се променят кредитите на дисциплините за тези два семестъра. 

 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на Академичния съвет да утвърди: 

Преобявяване на конкурси на незаетите докторантски бройки за учебната 2016/2017 г.  

 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Заявка за учебната 2017/2018 г. за редовни и 

задочни докторанти към Биологическия факултет. 

 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Консервационна 

екология”. 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Широкомащабни 

методи за анализ в молекулярната биология”.  

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Методи за 

генетичен анализ”. 

 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Атестационни оценки на преподаватели в 

Биологическия факултет за периода 2013-2015 година.   

 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Резултати и препоръки от проведената с 

абсолвенти Анкета 3.2.  

 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 



 Финален отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за работата на  

Даниела Станиславова Кръстева-Малинова, задочен докторант по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Екология и опазване на 

екосистемите в катедра „Екология и ООС“. 

 Отчислява с право на защита Даниела Станиславова Кръстева-Малинова, задочен 

докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, научна 

специалност Екология и опазване на екосистемите в катедра „Екология и ООС“, 

считано от 13.12.2016 г. 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Даниела 

Станиславова Кръстева-Малинова, задочен докторант по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3 Биологически науки, научна специалност Екология и опазване на 

екосистемите в катедра „Екология и ООС“. 

 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Комисия по изготвяне на доклад-самооценка за акредитация на професионално 

направление 5.11. Биотехнологии. 

 Комисията по атестацията на преподавателите от Биологическия факултет за периода 

2017-2019 г.  

 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува: Докторант Дияна Русева Башева за 

извеждане на 45 часа упражнения по дисциплината „Фикология“ с ІV курс от специалност 

„Екология и ООС“, от норматива на доц. И. Тенева-Джамбазова. 

 

 

Секретар на БФ: 

                               (Е. Георгиева) 

  

  

  

  

 

 


