
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм

Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“, Медицински факултет към Тракийски 

университет -  Стара Загора, ул. „Армейска 11“, Стара Загора, 6000 

Email: nikolav.dimitrov@,trakia-uni.bg

Член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“, 

обявен от Медицински колеж, Тракийски университет -  Стара Загора в Държавен 

вестник, брой 30, от 13.04.2021г.

Основание: Заповед № 1155/21.05.2021 г. на Ректора на Тракийски университет -  

Стара Загора.

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на виеше 

образование „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ 

и научна специалност “Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на Медицински 

колеж, Тракийски университет, Стара Загора.

Кандидатът доц. д-р Таня Тодорова Китова, дмн е представил документи според 

изискванията на Закон за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилник на Тракийски университет, Стара Загора за неговото приложение.

През 1984 г. доц. д-р Таня Китова завършва специалност „Медицина“

През 1989 г. доц. д-р Таня Тодорова Китова защитава специалност “Анатомия, 

хистология и цитология“

През 2013 г. доц. д-р Таня Тодорова Китова защитава дисертация на тема 

„Асоциирани аномалии на фетуси с дефект на нервната тръба“ и придобива научна и 

образователна степен „доктор“

През 2015 г. доц. д-р Таня Тодорова Китова спечелва обявен конкурс за академична 

длъжност „доцент“ в Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ при Медицински 

университет -  Пловдив.

През 2018 г. доц. д-р Таня Тодорова Китова защитава дисертация на тема „Вродена 

хидроцефалия с летален изход на плода“ и придобива степен „Доктор на науките“.



През 2020 г.доц. д-р Таня Тодорова Китова спечелва обявен конкурс за академична 

длъжност „доцент“ в Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора.

Научните трудовете, с които кандидата участва в конкурса, са написани на добър 

научен стил и напълно покриват изискванията за академичната длъжност „Професор”. 

Представени са:

129 научни труда. 34 в реферирани списания, а 18 в международни списания с импакт 

фактор. Общия импакт фактор е 19, 853.

Участия в 4 монографии, 5 учебника и 11 глави от монография 

42 съобщения в научни сборници и 15 резюмета в реферирани списания.

71 участия в научни форуми, 44 в чужбина и 27 в България.

70 цитирания, 25 в чужбина и 45 в България.

Научната продукция на кандидата обогатява съществуващи знания за диагностиране на 

дефектите на нервната тръба, на вътрешните органи и малформациите на ЦНС. 

Научната продукция на кандидата има реално приложение в практиката.

Заключение

Според цялостното му представяне в конкурса считам, че доц. д-р Таня Тодорова 

Китова, дмн, е безспорно качествен учен със стойностна научна продукция и отговаря 

на задължителните и специфични условия и наукометрични критерии за заемане на 

академичната длъжност „професор”. Въз основа на гореизложеното и съобразявайки се 

със Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски 

университет, Стара Загора, препоръчвам на уважаемото Научно жури да предложи, 

доц. д-р Таня Тодорова Китова, дмн за избор на академичната длъжност „професор“ в 

област на виеше образование „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 

7.1. „Медицина“ и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ за 

нуждите на Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора.

Дата: 16.08.2021 г.

(Подпис) (доц. д-р Ник(


