РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Биологическия факултет
от заседанието, проведено на 29.05.2018 година
(Протокол № 236)
1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да
утвърди следната промяна в учебния план на специалност „Приложна и
индустриална екология“ в сила от учебната 2017/2018 г.: Дисциплината
Биоорганична химия (с хорариум 30/0/30) да се премести от 1 -ви във 2-ри
семестър, а замяната да се направи с дисциплината Аналитична химия с
инструментални методи за анализ (с хорариум 30/0/30).
2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди актуализиран списък на
избираемите и факултативни дисциплини в учебния план на специалност
„Биофармацевтични биотехнологии“ в сила от учебната 2018/2019 г.
3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да
утвърди учебни планове за ОКС „магистър“ в сила от уч. 2018/2019 г., както
следва:
 Актуализирани учебни планове на специалност „Биодиагностика“, за
специалисти и неспециалисти;
 Актуализиран учебен план на специалност „Генетика“, за специалисти;
 Актуализирани учебни планове на специалност „Биология и психология
на развитието“, за специалисти и неспециалисти;
 Актуализирани учебни планове на специалност “Управление на
иновациите в биоиндустриите“, за специалисти и неспециалисти;
 Актуализиран учебен план на специалност „Антропология“, за
специалисти;
 Актуализирани учебни планове на специалност „Биофармацевтична
биохимия“, за специалисти и неспециалисти;
 Актуализиран учебен план на специалност „Паразитология“, за
специалисти;
 Актуализирани учебни планове на специалност „Репродуктивна
биология“, за специалисти и неспециалисти;
 Актуализирани учебни планове на специалност „Биоразнообразие,
екология и консервация“, за специалисти и неспециалисти;
 Актуализиран учебен план на специалност „Учител по биология“;
 Актуализиран учебен план на допълнителна квалификация „Учител по
биология“.
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4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичният съвет да
утвърди прием в магистърска програма „Екология и устойчиво развитие на
селищни системи“, за специалисти, редовна форма, срок на обучение два
семестъра, една година, семестриална такса 600 лв., за учебната 2018/2019 г.,
във Филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали.
5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичният съвет да
утвърди магистърските програми (включително форми на обучение и такси),
по които Биологически факултет ще провежда обучение през учебната 2018
/2019 г.
6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дати, комисия и конспект за
провеждане на Държавен изпит за Магистърска програма “Управление на
биоиновациите в биоиндустриите“. Редовна сесия: 05.10.2018 г.;
Поправителна сесия: 09.11.2018 г. (10 ч., Костаки Пеев).
7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дати, комисия и конспект за
провеждане на Държавен изпит за Магистърска програма „Антропология“.
Редовна сесия: 06.10.2018 г.; Поправителна сесия: 05.11.2018 г. (10 ч,.
Биологически факултет).
8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди промяна в датата на
поправителната сесия за провеждане на Държавен изпит за Магистърска
програма „Медицинска биология“ от 10.11.2018 г. на 09.11.2018 г.
9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди нехабилитираните преподаватели
с ОКС „доктор“, които ще извеждат лекции през учебната 2018/2019 г.
10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели с ОКС „доктор“, които ще извеждат занятия през учебната
2018/2019 г. в специалности „БИОЛОГИЯ и УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ
РЕСУРСИ” и “БИОЛОГИЯ и ООС” във Филиал „Любен Каравелов“ гр.
Кърджали.
11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии и дати за провеждане на
изпити по:





„Хроматографски и спектрални методи за пречистване и анализ на БАВ“
от индивидуалните планове за обучение на редовните докторанти
Ивица Димов и Степан Бодлев, докторска програма „Биохимия“;
„Молекулярна ензимология“ от индивидуалния план за обучение на
редовен докторант Степан Бодлев, докторска програма „Биохимия“;
„Биотехнология на лекарствените препарати“от индивидуалния план
за обучение на редовен докторант Ивица Димов, докторска програма
“Биохимия“.
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12.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди възстановяване на обучението
на редовен докторант Анелия Славчева Павлова, считано от 01.07.2018 г..
13.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет приема и предлага на почитаемия
Академичен съвет да утвърди Доклад за изпълнение на препоръките на
Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА
в рамките на четиригодишния следакредитационен период при програмна
акредитация на професионално направление 4.3. Биологически науки в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
14.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие Доклад за изпълнение на препоръките
на Постоянната комисия по педагогически науки на НАОА в рамките на
четиригодишния следакредитационен период при програмна акредитация на
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ....в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в частта, която касае
Биологическия факултет.
15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди следните препоръки на
Комисията по Учебни дейности на БФ:
 Да се организират папки с входяща и изходяща документация във
всички катедри.
Срок: октомври 2018
Отг.: Ръководители на катедри, Зам. декан учебна дейност


Да продължи регулярното попълване на регистрите за докторанти,
магистри и дипломанти в катедрите, като се уеднакви формата за
събиране на информацията.
Срок: постоянен с ежегодно отчитане
Отг.: Ръководители на катедри, Зам. декан учебна дейност

16. РЕШЕНИЕ: Хонорува проф.д.м.н. Стефан Костянев, МУ – Пловдив за
извеждане на лекции и упражнения по дисциплината „Патологична
физиология на човека“ с III курс Медицинска биология, с общ хорариум 180
часа, приведени като упражнения.

Секретар на БФ:
Борислава Тодорова
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