
Р Е Ш Е Н И Я 
 

на Факултетния съвет 
на Биологическия факултет  

от заседанието, проведено на 26.01.2010 година 
(Протокол № 158) 

 
1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет приема: 
• Доклада и препоръките на комисията, провела анкета № 3.2. в дните на 
връчването на дипломите на завършилите през 2008 и 2009 год. студенти - бакалаври 
и магистри. 

Препоръки: 
1. Да се продължи и задълбочи работата по развитието на базата данни за 

реализация на дипломираните студенти на Биологическия факултет , като се определи 
и отговорник за поддържането й. 

2. Да се разгледат и актуализират програмите за чуждоезиково обучение и да се 
актуализират с цел постигане на по-добри резултати. 

3. Да се актуализират регулярно учебните планове на специалностите в 
Биологическия факултет, с цел по-успешна реализация на завършващите студенти. 

4.  Да се насърчава и финансира разработването на проекти за студентски стажови 
практики. Това ще повиши качеството на практическата подготовка на студентите и ще 
ги срещне с потенциални работодатели в реални условия. 

5. Да се стимулира работата и изявата на студенти в научно-изследователски 
проекти и форуми. 

 
2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избира: 
• Виктор Иванов Иванов и Ивелин Алдинов Моллов за отговорници по 
поддържането на базата данни. 
 
3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува: 
• Д-р Милена Лъчезарова Костова – 150 часа упражнения по дисциплините: 
„Молекулярна биология на развитието” и „Животински  in vitro култури”, със студенти 
от ІІІ и  ІV курс от специалност Молекулярна биология( приспаднати от норматива на 
доц. д-р М. Драганов).  
• Стела Георгиева Стоянова - 250 упражнения по дисциплината „Ембриология 
и хистология”, със студенти от І курс от специалности  Медицинска биология и 
Екология на биотехнологичните производства (приспаднати от норматива на гл. ас. д-р 
Е. Георгиева). 
 
4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

Да се прекъсне докторантурата  на Николай Христов Мехтеров, редовен 
докторант в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология”, поради 
специализация в Холандия, считано от 18.01.2010 г. до 02.04.2010 г. 

 




