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

от заседанието, проведено на 17.11.2020 г.  
(Протокол № 257) 

 
1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Правила за провеждане на учебния 
процес в сила от 18.11.2020 г. до 16.01.2021 г. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Удължава обучението по дисциплините 
„Хоспитиране“ и „Текуща педагогическа практика“ през втори семестър на 
учебната 2020/2021 година на студентите от ДК „Учител по биология“ и 
магистърска програма „Учител по биология“. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Удължава на обучението по 
дисциплината „Хоспитиране и текуща учебна практика по биология“ през втори 
семестър на учебната 2020/2021 година на студентите от специалност „Биология 
и химия“ и „Биология и английски език.   

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дата (14.12.2020 г.) и комисия за 
провеждане на държавен практико-приложен изпит с курс „Мотивирани 
учители“. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисии за провеждане на 
конкурсни изпити по специалността за редовни и задочни докторанти в 
Биологически факултет за учебната 2020/2021, на 06.01.2021 г. : 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за изпит по 
дисциплината „Инфекция и имунитет“ от индивидуалния план за обучение на 
Лена Руменова Илиева,  редовен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма „Микробиология“. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Отчет (за периода 29.11.2019 г.-
12.11.2020 г.) от индивидуалния план за работа на Никола Стефанов Вакрилов,  
докторант на самостостоятелна подготовка, по област на висше образование 1. 
Педагогика, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., 
докторска програма „Методика на обучението по биология“, отлична 
атестационна оценка и отчисляването му с право на защита. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разкриване на процедура за 
придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.2 Химически науки (Органична химия) от доц. д-р Петко Иванов 
Бозов. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува следните преподаватели за 
провеждане на занятия през уч.2020/2021 г.: 

 Д-р Борислав Матеев - 60 часа упражнения по дисциплината „Клетъчна 
биология“, от норматива на проф. Джамбазов; 

 Десислава Иванова Колчакова – 570 часа упражнения по дисциплината 
„Клетъчна биология“, от норматива на проф. Джамбазов; 
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 Биолог д-р Даниела Георгиева Моллова-Дошкова – 60 часа упражнения по 
дисциплината „Промишлена ензимология“ и 30 часа упражнения по 
дисциплината „Медицинска биохимия“, от норматива на гл.ас. д-р Веселин 
Биволарски; без заплащане 

 Редовен докторант Станимира Ангелова Ангелова – 45 часа упражнения 
по дисциплината „Биохимия“, от норматива на доц. д-р Тонка Василева; 
без заплащане. 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Включване към издателския план 
на БФ на учебници и учебни пособия. 

 

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


