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Доц. Д-р Станислава Костова Иванова, д.м.

Член на научно жури. назначено със заповед на Ректора на Тракийски Университет,
Стара Загора по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по
Офталмология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра
„Оториноларингология и офталмология4*МФ, ТрУ, Стара Загора и 0.5 щат към
УМБАЛ „Проф.Стоян Киркович“, Стара Загора
по обявление на конкурса в „Държавен вестник“ , бр. 64/03. 08. 2021 г.
Рецензирането на материалите, представени за конкурса, се основава на
минималните национални изисквания, както и на Правилник за развитие на
академичния състав в Тракийски университет - Стара Загора.

За участие в конкурса са подадени документи от един кандидат: Д-р Калина
Златкова Трифонова-Славейкова, д.м.

Професионално развитие:
Д-р Трифонова завършва виеше образование - медицина, в Медицински
Университет Пловдив 2009 г.
През 2014 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по
специалност Офталмология -Защитена дисертация на тема: „Поведение при
пациенти с очни проблеми в условията на общата практика“.
През 2015 г. д-р Трифонова получава диплома за призната специалност по
Офталмология .
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Учебно-преподавателска дейност:
В периода 2015-2018 г. д-р Трифонова е асистент , а от 2018 г. главен
асистент към катедра по „Оториноларингология и офталмология“ в МФ, към МУ
Стара Загора.
От 2017 г. провежда част от лекционен и практически курс по учебната
дисциплина „ Офталмология'44 ти курс специалност,,медицина44, ОКС Магистър на
български и английски език.
Д-р Трифонова участва в семестриални изпити по посочените дисциплини.
Има участие в 14 организирани курсове в областта на офталмологията.

Научно-изследователска дейност:
В настоящия конкурс Д-р Трифонова е представила общо 62 публикации, от
които 14 в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази
данни с научна информация и 48 публикации и доклади, публикувани в
нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани
колективни томове. Кандидатът представя и 11 публикации, свързани с
дисертационния труд.
Д-р Трифонова е автор на 1 самостятелна

монография: „Бременност и

зрение”, 2021; с научни рецензенти доц. Д. Джелебов и доц. Хр. Мумджиев
Според приложената академична справка за цитиранията от чуждестранни и
български автори, изготвена в Библиотеката на ТУ- Стара Загора, д-р Трифонова
има общо 34 цитирания: от които 12 в Web of Science и Scopus.
Според приложената академична справка за импакт фактор на публикациите,
изготвена в Библиотеката на ТУ-Стара Загора, д-р Трифонова има 14 публикации е
(IF\1R).B в 6 от тях тя е първи автор, а в останалите 8 публикации е втори и трети
автор. В публикациите й в реферирани, неиндексирани в световни бази данни
списания без импакт-фактор (общо 48) д-р Трифонова е първи автор в 15 от тях.
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Д-р Трифонова има 4 участия с глави в учебници и учебни помагала за
студенти.
Авторката участва в 5 университетски и един национален проект.
Д-р Трифонова има и 56 участия с доклади в български медицински конгреси
и симпозиуми и 6 участия с презентации или постери в международни конгреси и
симпозиуми.
Д-р Трифонова подробно проучва очните проблеми в първичната здравна
помощ и работи в областта на електронното здравеопазване и телеофталмологията.
Авторката има научни интереси в посока детска офталмология. Изследва
връзката между технологиите за изкуствено оплождане

и развитието

на

ретинопатия на недоносеното и установява повишен риск от ретинонатия на
недоносеното при деца, плод на изкуствено оплождане.
Тема на монографията на кандидата са физиологичните и патологичните
промени на зрителния анализатор по време на брехменност. Тази разработка
допринася за подпомогането на по-добрата грижа за зрението на бременните жени и
и е изключително ценно помагало в ръцете на българските офталмолози.

Заключение
Д-р Калина Златкова Трифонова-Славейкова, д.м. е доказан специалист, с
богат клиничен опит. С нейните неоспорими качества и с представените от нея
удостоверени наукометрични показатели, тя отговаря на всички критерии на
Тракийски Университет, Стара Загора, за заемане на академичната длъжност
“доцент” по научна специалност Офталмология.
Гласувам положително - „ДА”, за присъждането на академичната титла
“доцент” на Д-р , Калина Златкова Трифонова-Славейкова д.м. за доцент по
офталмология.
09.12.2021 г.

Доц. Д-р СтаниславаТСос^ова Иванова, д.м.
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OPINION
by

Assoc. Prof. Stanislava Kostova Ivanova, PhD, MD

A member of the scientific jury appointed by order of the rector of Trakia
University, Stara Zagora
for the competition for holding the academic position of “Assoc. Professor” in
Ophthalmology in the professional field 7.1 Medicine, area of higher education
7. Healthcare and sport - full-time employment
in the Department of “Ophthalmology and Otorhinolaryngology”,
Medical Faculty of Trakia University - Stara Zagora and half day in the
Ophthalmology Department of University Hospital “Prof. Stoyan Kirkovich”,
Stara Zagora, announced in the "State Gazette" No 64/03.08.2021

Reviewing o f the materials, presented for the competition, is based on the
minimal national requirements and the regulations for the development of the
academic staff of Trakia University- Stara Zagora.

One candidate has submitted documents for participation in the competition:
Kalina Zlatkova Trifonova-Slaveykova, PhD, MD.

Professional development:
Dr Trifonova graduates from the Medical University, Plovdiv, in 2009.
In 2014 she receives the educational and scientific degree “Doctor” in the
specialty of Ophthalmology. She defends a PhD thesis “Behavior towards patients
with eye problems in general practice settings”. In the year 2015 dr Trifonova
receives a diploma acknowledging her as a specialist in Ophthalmology.

Teaching activity:

In the period between 2015 and 2018 dr Trifonova is an assist. Professor and
since 2018 she has been a chief assist. Prof, in the Department of “Ophthalmology
and Otorhinolaryngology” in the Medical Faculty in Stara Zagora.
Since 2017 she has been leading part of the lectures and practical courses in
the teaching discipline “Ophthalmology” 4 year for students in “Medicine” masters’ degree in Bulgarian and English language. Dr Trifonova takes part in
semester exams in the disciplines mentioned above.
She has participated in 14 medical courses in the field of Ophthalmology.

Research activity:
Dr. Trifonova has presented for this competition a total of 62 publications,
of which 14 in journals that are referenced and indexed in world-famous
databases of scientific information and 48 publications and reports published in
non-refereed journals with scientific review or published in edited collective
volumes. The candidate also presents 11 publications related to her dissertation.
Dr. Trifonova is the author of 1 independent monograph: "Pregnancy and
Vision", 2021; with scientific reviewers Assoc. Prof. D. Dzhelebov and Assoc.
Prof. Hr. Mumdzhiev.
According to the attached academic report on citations by foreign and
Bulgarian authors, prepared in the Library of TU - Stara Zagora, Dr. Trifonova has
a total of 34 citations: 12 of which in Web of Science and Scopus.
According to the attached academic report on impact factor of publications
prepared in the Library of TU-Stara Zagora, Dr. Trifonova has 14 publications
with (IF \ IR). In 6 of them she is the first author, and in the other 8 publications
she is second and a third author. In her publications in peer-reviewed, non-indexed
journals without impact factor (48 in total), Dr. Trifonova is the first author in 15
of them.
Dr. Trifonova has 4 participations with chapters in textbooks and teaching
manuals for students. The author participates in 5 university and one national
project. Dr. Trifonova also has 56 participations with reports in Bulgarian medical
congresses and symposiums and 6 participations with presentations or posters in
international congresses and symposiums.

Dr. Trifonova studies in detail the eye problems in primary health care and
works in the field of e-health and teleophthalmology. The author has research
interests in pediatric ophthalmology. She investigates the relationship between
artificial reproductive technologies and the development of retinopathy of
prematurity and identifies an increased risk of retinopathy of prematurity in
children conceived by artificial reproduction.
The topic of the candidate's monograph is the physiological and pathological
changes of the visual analyzer during pregnancy. This scientific work contributes
to the support of better care for the visual system of pregnant women and is an
extremely valuable aid in the hands of Bulgarian ophthalmologists.

Conclusion:
Dr. Kalina Zlatkova Trifonova-Slaveykova, PhD, MD is a proven specialist
with extensive clinical experience. With her indisputable qualities and the certified
scientometric indicators presented by her, she meets all the criteria of the Trakia
University, Stara Zagora, for holding the academic position of "Associate
Professor" in Ophthalmology. I am voting in favor - "YES", for the award of the
academic title "Associate Professor" to Dr. Kalina Zlatkova Trifonova-Slaveykova,
Ph.D. for associate professor of Ophthalmology.

9 December 2021

Assoc. Prof. Stanislava Kc^tbva J^vafnova, PhD, MD

