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Лична информация
Собствено (и) име (на) /
Фамилия(и)
Адрес

Александър Борисов Златков
ж.к. Бъкстон, бл. 18, вх. Б, ет. 6, ап. 32, София, 1618, България.

Телефон
E-mail
Националност
Дата на раждане
Пол
Сфера на работа
Трудов стаж

+35929236505

+359879446150

+359887919528

alexbz2000@yahoo.com; azlatkov@pharmfac.mu-sofia.bg
българин
12.11.1960
мъж
Университетски преподавател и учен
36 г. 10 м.

Дати 2013 г. – до момента – професор по фармацевтична химия в катедра по
Фармацевтична химия. Фармацевтичен факултет, София
2001 г. – 2013 – доцент по фармацевтична химия в катедра по Фармацевтична
химия. Фармацевтичен факултет, София
1994 - 2001 г. – гл. асистент в катедра Фармацевтична химия. Фармацевтичен
факултет, София
1991 - 1994 г. – ст. асистент в катедра Фармацевтична химия. Фармацевтичен
факултет, София
1990 - 1991 г. – Специалист в катедра Органична химия, Фармацевтичен
факултет, София
1985 - 1987 г. – Управител на аптека, гара Орешец, окр. Видински
Заемана длъжност или
позиция

Cтр 1/3

Преподавател и учен

Златков, Александър Борисов

Основни дейности и
отговорности

Осъществяване на преподаването, разработване и актуализиране на учебните
програми по дисциплините Фармацевтична химия, фармацевтичен анализ,
броматология, химико-фармацевтична технология, синтез и анализ на
биологичноактивни вещества и лекарства в рамките на преподаването по
фармация на студенти за придобиване на ОКС „магистър”. Осъществяване на
преподаването, разработване и актуализиране на учебните програми по
задължителните дисциплини “Фармацевтична химия” и „Броматология“ в
рамките на редовното обучение на студенти по специалността „помощникфармацевт” с ОКС “професионален бакалавър”. Ръководство на докторанти.

Име и адрес на работодателя

България, София, МУ, бул. „Акад. Иван Гешов” , № 15, п.к. 1431

Вид на дейността или сферата
на работа

Преподавателска и научно-изследователска работа.

Образование и обучение
Дати

Наименование на
придобитата квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата
или образователната
организация

2019 г. – Специалност по е бил, Медицински Университет-София
2008 г. – Специалност по Организация и икономика на дистри-буторската и
аптечната практика, Фармацевтичен факултет, ВМИ-София
2006 г. – Приложение на статистиката в здравеопазването и фармацевтичните
проучвания, Фармацевтичен факултет, ВМИ-София
2000 г. – Курс по Доцимология, Медицинска академия-София.
1999 г. – Курс по Учебно планиране, Медицинска академия-София.
1994 г. – Специалност по Анализ на лекарствените средства, ВМИ-София,
Министерство на здравеопазването.
1990 г. – Кандидат на Фармацевтичните Науки, ВАК, Министерски съвет, НРБ.
1985 г. – Магистър по Фармация – общ профил, Фармацевтичен факултет, ВМИ
– София
1978 г. – 35-та гимназия с преподаване на руски език „М. И. Калинин”, София.
Област Фармация
Фармацевтична химия, Фармацевтичен анализ, Броматология, Органична
химия, Аналитична химия, Фармакология, Биофармация, Синтез и анализ,
Лекарства.
МУ-София

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)
Чужд (и) език (езици)
Самооценяване
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Български
Английски, Руски, Сърбо-хърваткси
Разбиране

Разговор

Писане

Златков, Александър Борисов

Европейско ниво (*)

Английски
Руски
Сърбо-хърватски

Социални умения и
компетенции

Слушане

Четене

Участие в
разговор

Самостоятелн
о устно
изложение

В2

Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
В2
В1
В2
В1
владеене
владеене
владеене
владеене
владеене

С2

Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
С2
С2
С2
С2
владеене
владеене
владеене
владеене
владеене

Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
В2
В2
В2
В2
владеене
владеене
владеене
владеене
владеене
(*) Единни европейски критерии за познания по езици
В2

Работа в екип, Лесна адаптация, Професионализъм.

Организационни умения и
компетенции

Лидерска позиция – Зам. Декан по учебната работа, Зам. Декан по научноизследователската дейност
Председател на Комисията по етика и качество на РФК София – столична към
Български Фармацевтичен Съюз.

Технически умения и
компетенции

Работа с химическа апаратура за синтез и анализ на биолотично активни
вещества.

Компютърни умения и
компетенции

MS Office, Internet, CorelDraw, InDesign, различни специализирани програми
свързани с изчислителната химия.

Други умения и компетенции

спорт, лов

Свидетелство за управление
на МПС

категории А, В, М.

Допълнителна информация

Сега
Експерт на НАОА, НАОА, Министерски съвет на Република България,
Член на Фармакопейния комитет към ИАЛ,
Член на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет при МУ-София,
Член на Академичния съвет на МУ-София,
Член на Общото събрание на МУ-София,
Председател на комисията по химия за провеждане и организиране на
кандидат-студенския изпит по химия при МУ-София,
Участие в Държавна изпитна комисия по фармацевтична химия на магистри по
фармация при МУ-Варна,
Член на БНДФ,
Член на Българско Токсикологично дружество
Член на редколегията на списание „Фармация“,
Член на БФС.
Преди
Научен консултант към Базата за развитие и внедряване към ХФЗ Ст. Димитров,
Член на СНС по Фармация при ВАК към Министерски съвет на РБългария.,
Член на СМН, МУ-София,
Член на Общото събрание на МУ-София,
Научен секретар на списании „Фармация“.
Председател на Комисията по етика и качество на РФК София – столична,
Български Фармацевтичен Съюз.
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Златков, Александър Борисов

