
СТАНОВИЩЕ

от доцент Андрей Иванов Чорбанов, д.б.,

Ръководител Департамент „Имунология". Институт по микробиология ..Стефан
Ангелов" - БАН

във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност "професор“ в 

област на висшето образование 7. ..Здравеопазване и спорт", професионално 

направление 7.1. ..Медицина" и научна специалност „Имунопатология и алергология“ 

за нуждите на Катедра ..Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика" на 

Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора

Конкурсът е обявен със заповед на Ректора на Тракийски университет -  Стара 

Загора №2305/02.09.2019 г. В него участва един кандидат -  доцент д-р Ирена Манолова 

Манолова, дм.

Доцен т д-р Ирена Манолова е родена на 23 септември 1961 г. в Стара Загора. Завършила 

е Висш Медицински Институт, Пловдив (понастоящем Медицински университет Пловдив) 

през 1985 г„ специалност медицина, като от 1995 п до 2000 г. специализира ..Имунология“ в 

Тракийски университет Стара Загора. Or 2003 до 2004 г. е докторант в Тракийски 

университет -  Стара Загора по научна специалност "имунопатология и алергология” и 

защитава дисертация на тема ''Антинеутрофилни цитоплазмени антитела при пациенти със 

системен лупус еритематозус и ревматоиден артрит". През 2010 г. придобива и академичната 

длъжност .доцент“ по научната специалност ..имунопатология и алергология" в Тракийски 

университет -  Стара Загора

Няма да разглеждам в детайли документалната част от конкурса, която е преминала на 

множество административни проверки, заверки на доказателственият материал, приложени 

към конкурсната документация. Тези документи са подробни и обстоятелствени, което дава 

възможност за преглед и реална оценка на изискуемите показатели, Ще концентрирам 

оценката си върху реалните науко-мегрични параметри и качества на участника в конкурса. 

Преподавателска дейност: Кандидатът е представил документни свидетелства за 

много активна преподавателска дейност за предходните академични години -  

лекционни и практически упражнения по “Имунопатология и Клинична 

имунология” на студентите по специалност "Медицинска сестра", лекционен курс за
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СИП "Имунопатология и Клинична имунология” на студентите по специалност 

“Акушерка" в Медицински Факултет, Тракийски Универиситет, Стара Загора, 

практически и семинарни занятия по “Клинична имунология” на студентите по 

медицина и тези с англоезиково обучение и лекционен курс по “Клинична 

имунология” на студентите по специалност „Лекарски асистент" в Медицински 

Факултет, Тракийски Университет. Стара Загора. Големият брой учебни часове и 

активната преподавателска дейност са атестат за добра академична кондиция в унисон 

с желаната академична позиция. Смятам, че преподавателската дейност е много важен 

фактор за една професорска длъжност, като кандидата напълно отговаря на тези 

изисквания.

Доцент Ирена Манолова е била научен консултант на 1 докторант и е провела 

обучението на един специализант. Трябва да се отбележи, че в тази насока би могло да 

се очаква по-голяма ангажираност с оглед прекия контакт със студенти и 

специализанти, което би било определен принос към иначе много сериозната 

преподавателска дейност.

Публикации: За настоящият конкурса доц. Манолова е представила 38 научни 

труда, публикувани в списания с им пакт фактор (от тях 28 след доцент). 45 публикации 

в реферирани списания без импакт-фактор (21 след доцент), 19 публикации в 

нереферирани списания (от тях 9 след доцент). 4 глави от учебници и учебно- 

методични помагала (всички след доцент), както и 2 участия в монографии и глави от 

монографии на български (и двете след доцент), както и 2 на английски (и двете след 

доцент). Разширената хабилитационна справка дава нагледна информация за 

разпределението на трудовете по тематични направления, като много позитивно 

впечатление прави голямото количество материал, използвано за тях. Много нагледно 

са представени специфичните тематики, в които са основните научни дейности на 

кандидата, като в много от тези трудове доц. Манолова е водещ автор. Тези няколко 

тематични направления формират ясно-изразената професионална насоченост. За мен е 

от особена важност, че почти всички научни публикации са пълноформатни статии с 

достатъчен на брой фигури и реални резултати.

Големият брой публикациите в престижни международни списания са от 

особено голямо значение за формиране на научния имидж на кандидата, който в 

научните среди е с ясно обособена визия и категорична експертност. Критерий и най- 

добър аргумент за качеството на публикациите е и приложеният документ с открити
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453 цитата в световните и национални бази данни. От тях за участие в конкурса доц. 

Манолова е приложила само 91 цитата, с което многократно надхвърля изискуемия 

минимум. Сумарният импакт фактор на кандидата е много добър за професионалната 

сфера, в която са неговите публикации и експертност. Това също показва в голяма 

степен професионалната готовност на кандидата за кариерно издигане на база 

постигнати резултати.

Най-добрият критерий за качеството на научната продукция на доц. Манолова е 

списъка с участия на научни форуми -  конгреси, конференции, симпозиуми и други. 

Кандидатът има 76 участия на форуми в чужбина (от тях 71 след доцент) и 39 участия в 

национални и международни прояви у нас. Всички тези участия демонстрират много- 

високата активност по отношение на желанието за презентиране на научните резултати, 

получени в хода на изследователският процес, което още веднъж потвърждава 

установеното впечатление за сериозни и последователни интереси в няколко 

направления, отговарящи на научните публикации на кандидата. Намирам за напълно 

излишно отбелязването на импакт фактора на изданията, отпечатващи резюметата на 

презентациите. защо го това не са реални издания в пълен текст и не се отчитат в 

световната практика, освен реферирането им като информативна стойност. Още повече, 

че кандидатът няма нужда от тези допълнителни данни.

Доц. Манолова е била ръководител на 6 проекта, финансирани от Тракийски 

университет - Стара Загора, била е участник в още 9 проекта, финансирани от същия 

източник, като участва и в 2 проекта, финансирани от ,.Фоид Научни изследвания". 

Всички тези участия несъмнено обогатяват арсенала на кандидата и неговата 

лаборатория с лабораторни техники и подходи, необходими за изпълнението на 

работните програми в проектите. Разбира се. научните публикации и участието в 

научни форуми е резултат именно от изпълнението на разработвани те проекти.

Кандидата е приложил авторска справка на научните приноси на трудовете. 

Смятам, че приносът от научната продукция на доц. Манолова далеч не се ограничава в 

посочените факти и конкретните резултати. Високата публикационна активност в 

реномирани списания, както и участията и на международни научни форуми, на които 

представя тези резултати са най-добрият атестат за реалния принос на нейнете трудове.

Заключение: Въз основа на представените данни за научната продукция, 

преподавателска и менторска дейност на доцент д-р Ирена Манолова Манолова, дм за
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настоящия конкурс та ПРОФЕСОР към Катедра „Молекулярна биология, имунология и 

медицинска генетика" на Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора 

смятам, че тя покрива всички изисквания на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемането на академични длъжности в Тракийски университет - 

Стара Загора, поради което предлагам на уважаемото научно жури да присъди на 

доцент д-р Ирена Манолова Манолова, дм академичната длъжност „Професор” в 

област на виеше образование 7. „Здравеопазване и спорт" по професионални 

направление 7.1. ..Медицина" и научна специалност „Имунопатология и алергология" 

за нуждите на Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика" на 

Медицински факултет. Тракийски университет - Стара Загора.

05.11.2019 г. 

София

член на НЖ доц. д-р А. Чорбанов


