
До
Председателя на научното 
жури, определено със Заповед 
№ 1720/10.07.2020г. на Ректора 
на Тракийски университет - 
Стара Загора

СТАНОВИЩЕ
от

доц. д-р Атанас Георгиев Балтаджиев, дм
Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“, Медицински факултет, 
МУ- Пловдив, България

Относно:
Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по научна 

специалност „Морфология“ в областта на виеше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологични науки на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, 
биофизика, рентгенология и радиология“ за нуждите на катедра 
„Анатомия“, Медицински Факултет, Тракийски университет, Стара Загора 
обявен в Държавен Вестник брой 42, 12.05.2020г.

До конкурса е допуснат кандидатът д-р Димитринка Йорданова 
Атанасова-Димитрова, доцент към Института по невробиология, БАН.

I. Академично и професионално развитие
Д-р Димитрова е завършила виеше образование, специалност 

„Биология“ през 2000 г. През 2015г. защитава дисертация на тема „Морфо- 
функционална и неврохимична характеристика на каротидното телце у 
плъх“ и придобива образователна и научна степен „Доктор по 
Морфология“. От 14.01.2016 до 14.01.2020 е заемала длъжността асистент 
към катедра „Анатомия“, МФ, Тракийски университет -  Стара Загора. Към 
момента на провеждане на конкурса, кандидатката заема академичната 
длъжност „Доцент“ към Института по невробиология, БАН. Владее 
отлично английски език. Член е на „Българското Анатомично Дружество“.
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II. Оценка на научно-изследователската дейност
Основно направление в научната кариера на Д-р Димитрова е 

невробиологията и невроанатомията.
1. Публикации
Д-р Димитрова е публикувала 71 статии до този момент през научната 

си кариера. Тя участва в конкурса с 58 от тях, като 20 са публикувани в 
списания с IF. Общият IF възлиза на 31,374, а индивидуалния -  5,159. 
Списанията в които е публикувала кандидатката се реферират от Web of 
science и Scopus. Прави впечатление научна значимост на списанията 
публикували статиите на д-р Димитрова: Q l-З бр., Q2- 13бр., Q3-36p.

2. Цитирания
Общият брой на цитиранията възлизат на 231. Д-р Димитрова е 

представила 45 от тях за участие в конкурса.
3. Университетски учебни помагала
Д-р Димитрова е участвала в създаването на 4 ръководства за студенти 

по медицина. Едно от тях е на английски език, за нуждите на 
чуждестранните студенти.

4. Участие в проекти
Кандидатката участва в 15 проекта. 4 от тях са приключили, а 11 са 

текущи. Два от тях са финансирани от Европейския съюз. Д-р Димитрова 
работи в колаборация с учени от МУ-София, МУ-Стара Загора, МУ- 
Пловдив и МУ-Плевен.

III. Участия в научни форуми
Д-р Димитрова е взела участие в 13 научни форума в чужбина и в 85 в 

България.
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Таблица 1. Минимални изискванията за заемане на академичната 
длъжност „Доцент“ според изискванията на правилника за прилагане 
на ЗРАСРБ.

Група от 
показатели

Съдържание
(брой точки)

Ц-р Димитрова 

(брой точки)

А
П оказател  1

Дисертационен труд за 
ОНС „доктор“

50 50

Б ГГ

В

П оказатели  3 и 4

Х абилитационен труд -  
монография или научни 
публикации в издания, 
които са реферирани и 
индексирани в световно
известни бази данни с 
научна информ ация (W eb 
o f  Science и Scopus).

100

1 3 5

1

Сума от показателите от 5

П убликации в конкурса за 
доцент (оез тези  за  ОНС 
„доктор“).

200
- '

Д

С ум а от п о казател и те  от 
10 до 12.
Ц итирания само на 
публикациите в конкурса 
за доцент.

50 90

III. Учебно-преподавателска дейност
Д-р Димитрова има богат опит в учебно-преподавателската дейност. 

Преподавателска дейност в Катедра „Анатомия“, Медицински 
Факултет, Тракийски университет-Стара Загора.
Тя е провеждала упражнения по макроскопска анатомия с дисекция на 
труп със студенти по медицина на български и английски език. Също така 
е провеждала упражнения по цитология, обща хистология и ембриология.
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Преподавателска дейност в Медицински факултет на СУ- „ Св. Климент 
Охридски “

Д-р Димитрова е провеждала упражнения по макро и микроскопска 
анатомия с български и чуждестранни студенти по медицина. Тя е 
провеждала също и упражнения по цитология, обща хистология и 
ембриология на български и английски език.
Общата преподавателска натовареност през периода 2013-19г. възлиза на 
1290 уч. часа преподавателска дейност.

Заключение.

В резултат на подробния анализ и оценка на представените от 
кандидата данни, считам че представената научно-изследователска и 
учебно-преподавателска дейност на д-р Димитринка Йорданова 
Атанасова-Димитрова отговарят напълно на количествените и качествени 
критерии според ЗРАСРБ и Правилника на Тракийския университет за 
неговото приложение. Това ми дава основание убедено да гласувам 
„положително” и да препоръчам на членовете на уважаваното научно 
жури да предоставят положителния си вот за избора на д-р 
Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова за заемане на 
академичната длъжност „Доцент” по научна специалност „Морфологи“ в 
област на виеше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. Биологични науки, на 0.5 
щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и 
радиология“ за нуждите на катедра „Анатомия“, Медицински Факултет, 
Тракийски университет, Стара Загора.

Пловдив
22.07.2020г.

Доц. д-р Атанас Георгйев Балтаджиев, дм 
Подпис:
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