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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 31.01.2017 година  

(Протокол № 222) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди заявка за прием на студенти за 

учебната 2017/2018 г. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия по учебни дейности с 

председател: доц. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова (зам.декан) и 

членове: проф. д-р Валентина Тодорова Тонева, проф. д-р Евгения Нешова 

Иванова, проф. д-р Румен Димитров Младенов, проф. д-р Илиана Георгиева 

Велчева, проф. д-р Велизар Костадинов Гочев, доц. д-р Атанас Димов Арнаудов, 

доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова, Биляна Стефанова – студент Молекулярна 

биология. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Регламент за прилагане на системата за качеството на образователния продукт в 

Биологическия факултет на ПУ.  

 Регламент за отработване на пропуснати часове със студенти, обучаващи се в ОКС 

„бакалавър“  и „магистър“. 

 Регламент за реакции при нечестни прояви от страна на студенти, служители и 

преподаватели в БФ на ПУ. 

 Регламент за провеждане на хоспитиране, текуща педагогическа практика и 

преддипломна педагогическа практика на студенти по направление 1.3. Педагогика 

на обучението по…от специалности: „Биология и химия“ и „Биология и английски 

език“. 

 Дневник за провеждане на преддипломна педагогическа практика. 

 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие следните учебни планове: 

 Учебен план за Допълнителна квалификация „Учител по биология“ – задочно 

обучение, срок на обучение – една година; 

 Учебен план за Трета професионална квалификационна степен „Дидактически 

иновации в биологичното образование в училище (Човекът и природата V, VІ клас 

и Биология и здравно образование  VІІ – ХІІ клас) – задочно обучение, срок на 

обучение – една година. 

 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие следните учебни програми: 

 „Формиране на ключови компетентности при изучаване на природни науки“; 

 „Разработване на тестови инструментариум за оценка и анализ на постиженията на 

учебниците“; 

 „Оценяване на основни компетентности по природни науки“. 



2 

 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дата за Промоция на дипломираните в 

Биологическия факултет студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ 22.04.2017 г. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди промени на хонорувани преподаватели 

за филиалите в гр. Смолян и в гр. Кърджали: 

 Упражнения по Биохимия (30 ч.) във Филиал-Смолян да се извеждат от гл. ас. д-р 

Веселин Биволарски вместо от докторант Димитър Чолев; 

 Лекции по Биохимия (30 ч.) във Филиал-Кърджали да се извеждат от проф. Илия 

Илиев вместо  от д-р Веселин Биволарски. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Атанас Михайлов Миков за редовен 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“. Тема на докторантурата: „Екологично проучване на 

източноевропейския таралеж (Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900) в 

България“. Научен ръководител доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев.  

 Десислава Иванова Колчакова за редовен докторант по област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, научна специалност  Клетъчна биология в катедра „Биология 

на развитието“. Тема на докторантурата: „Функционален анализ на протеина 

клаудин при туморни клетъчни линии“. Научни ръководители: гл. ас. д-р Цветелина 

Георгиева Бацалова и проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов. 

 Радослава Стоянова Стоянова за редовен докторант по област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, научна специалност  Морфология в катедра „Биология на 

развитието“. Тема на докторантурата: „Влияние на хранителна добавка „Papa“ 

върху морфофизиологични спермални показатели при мъже с фертилни проблеми“. 

Научен ръководител  доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева. 

 Гергана Иванова Станкова за редовен докторант по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…., научна специалност Методика на обучението по биология в катедра 

„Ботаника и методика на обучението по биология“. Тема на докторантурата:  

„Формиране на ключови компетентности чрез обучението по английски език на 

студенти-биолози“.Научен ръководител  доц. д-р Делка Василева Карагьозова-

Дилкова.  

 Татяна Кирилова Цанкова за редовен докторант по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…., научна специалност Методика на обучението по биология в катедра 

„Ботаника и методика на обучението по биология“. Тема на докторантурата 

„Формиране на ключови компетентности чрез обучението по Биология и здравно 
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образование – 7 клас“. Научен ръководител  на докторанта доц. д-р Делка Василева 

Карагьозова-Дилкова.  

 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Прекъсва редовната докторантура на Мерием Реджеб Дургуд, 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“,  поради специализация в чужбина, считано 01.02.2017 г. до 31.10.2017 г. 

 Отчислява с право на защита считано от 01.02.2017 г. Николина Петрова 

Грибачева, редовен 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“.   

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Финален отчет за работата на Николина Петрова Грибачева, редовен 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“; 

 Становище от научния ръководител и отлична оценка за работата на Николина 

Петрова Грибачева, редовен 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“. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Научно жури във връзка с предстояща 

защита на дисертация на Даниела Станиславова Кръстева-Малинова, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление  4.3 Биологически науки, докторска програма Екология и опазване на 

екосистемите в катедра „Екология и ООС ”. 

12.  РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Етична комисия на Биологическия 

факултет. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Анализ на Анкета 3.1. и препоръки на 

Комисията по качество. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Списък на пътуващите и всички 

извънщатни и хонорувани, на които Биологическия факултет ще изплаща пътни и 

нощувка за 2017 г. 

 

 

 

Секретар на БФ:      Декан: 



4 

 

 (Е. Георгиева)      (доц. С. Трифонова) 


