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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 20.03.2018 година  

(Протокол № 234) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие предложението на Философско-

историческия факултет за съвместното разработване на учебен план за нова 

специалност „Гражданско образование и Биология“. 

 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Утвърждава учебен план на нова 

специалност „Биология с екотуризъм“, в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

4.3. Биологически науки, ОКС „бакалавър“, редовно обучение в сила от 

учебната 2018/2019 г. във Филиал – Смолян на ПУ „П. Хилендарски“. 

 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Промяна в действащия учебен план на специалност „ Биология, 

човешко поведение и здраве“ в сила от учебната 2018/2019 г. във 

Филиал-Смолян на ПУ „П.Хилендарски“, а именно: задължителната 

дисциплина „Химическа комуникация в живата природа“ с общ 

хорариум 45 часа (30/15) се заменя с „Химия на лекарствените 

вещества“ с общ хорариум 30 часа (30/0). 

 Актуализиран списък с избираеми и факултативни дисциплини  за 

учебната 2018/2019 г. за специалност „Биология, човешко поведение  и 

здраве“ във Филиал - Смолян на ПУ „П. Хилендарски“. 

 

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Учебен план за нова специалност „Биоинженерство“ в област на висше 

образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. 

Биотехнологии, ОКС “бакалавър“, редовно обучение. 

 Списък с избираеми и факултативни дисциплини за специалност 

„Биоинженерство“. 
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5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за проверка на изпитния 

тест от 1 етап от ученическото състезание  “Пътешествие в биологията“ на 

24.03.2018 г.  

 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисии за оценка на работата на 

ученическите отбори във 2-я етап от ученическото състезание  

“Пътешествие в биологията“ на 24.03.2018 г.         

        

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет гласува изразходването на средства от 

магистърските програми за финансиране на ученическото състезание 

„Пътешествие в биологията“. 

 

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: комисии по допустимост за 

участие в конкурси за докторанти по: 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3. Биологичеки науки, 

докторски програми - Биохимия, Микробиология, Молекулярна биология, 

Физиология на растенията, съответно;  

Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по ...., докторска програма 

„Методика на обучението по биология“. 

 

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

Състав на научното жури за защита на дисертационният труд на Красимир 

Тихомиров Тодоров, редовен докторант, в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

4.3. Биологически науки, докторска програма Ботаника; 

Определи определи заключителното заседание за защита пред научно жури 

да се проведе на 18.05.2018 г. от 11 часа в 15 аудитория, ул. „Т. Самодумов“ 

№ 2, Биологически факултет. 

Одобри план-сметка в размер на 200 лв.за отпечатване на автореферат на 

дисертационния труд за придожбиване на ОНС „доктор“ от Красимир 

Тихомиров Тодоров. 
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10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Обявяване на конкурс за 

академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 4. 

Професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 

Ботаника, със срок два месеца от обявяването в Държавен вестник. 

 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Утвърди обявяване на конкурс 

за академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 

4. Професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 

Екология и опазване на екосистемите, за нуждите на Филиал – Кърджали, 

със срок три месеца от обявяването в Държавен вестник. 

 

Секретар на БФ:       

                      (Б.Тодорова )    


