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Р Е Ш Е Н И Я 
на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 31.05.2019 година  
(Протокол № 245) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Актуализиран списък с 

избираемите и факултативни дисциплини на специалност „Биология и химия“ 

и „Биология и английски език“ в сила от учебната 2019/2020 година за I курс.  

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Отговорници на курсове по 

специалности за уч. 2019/2020 г.  

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Главни асистенти с ОНС „доктор“ 

от катедри „Зоология“, Екология и ООС“, „Физиология на растенията и 

молекулярна биология“, „Анатомия и физиология на човека“ и „Биология на 

развитието“, които да извеждат лекции през учебната 2019/2020 г. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Еднократна промяна в уч.план на 

специалност „Биология“, задочно обучение, в сила за III и IV  курс - променят 

се кредитите по дисциплините Биохимия и Систематика на растенията. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дати и комисия за провеждане на 

Държавен изпит в магистърска програма Биоинформатика. Редовна сесия – 

04.10.2019 г.; поправителна сесия – 08.11.2019 г.  

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Продължаване на обучението в 

докторска програма Ботаника (прекъснато за срок от 2 години по майчинство) 

на докторант Дияна Русева Башева, считано от 01.06.2019 г. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за провеждане на 

изпит по дисциплината „Актуални проблеми в методиката на обучението по 

биология“ на 04.07.2019 г. от индивидуалния план на редовен докторант 

Ивайло Кирилов Лалков, докторска програма „Ботаника и МОБ“. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна на темата, научния 

ръководител и индивидуалния план за обучение на Иван Венциславов 

Иванов, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, докторска програма „Молекулярна биология“. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна на темата, научния 

ръководител и индивидуалния план за обучение на Мерием Реджеб Дургуд, 

редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 

науки, докторска програма „Молекулярна биология“. 
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10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Прекъсва обучението на Славка 

Николаева Томова, редовен докторант по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 

обучението по биология, докторска програма „Методика на обучението по 

биология“, за срок от една година, поради майчинство, считано от 01.07.2019 

г. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата - 20.06.2019 г. за 
провеждане на изпит по дисциплината „Биохимия на нискомолекулни 
биорегулатории“ от индивидуалния план за обучение на Ивица Димов, 
редовен докторант към докторска програма „Биохимия“.  

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата - 20.06.2019 г. за 
провеждане на изпит по дисциплината „Метаболитно инженерство“ от 
индивидуалния план за обучение на Степан Бодлев, редовен докторант към 
докторска програма „Биохимия“. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Допълване на комисията за 

акредитация на проф.направление 1.3. Педагогика на обучението по ... 

(избрана с решение на ФС, протокол №240/04.12.2018 г.) със следните лица: 

• Гл.ас.д-р Мариана Мърхова 

• Гл.ас.д-р Весела Митковска 

• Гл.ас.д-р Златка Ваклева 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Списанието Journal of  BioScience 
and Biotechnology да се издава два пъти годишно, само в електронен вариант 
(on line). 

 

 

       Секретар на Биологическия факултет:             

                                                    Борислава Тодорова      


