
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм -  Катедра по анатомия при Медицински 
факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора, и председател на Научно жури за 
оценяване на кандидатите по конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по 
“Анатомия, хистология и цитология” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт и професионално направление 7.1. Медицина, съгласно заповед No 1155/21.05.2021 
г. на .Ректор на ТрУ, гр. Стара Загора.

Конкурсът е за едно място за професор за нуждите на Медицински колеж, Тракийски 
университет - Стара Загора. Същият е обявен на сайта на Тракийски университет и е 
публикуван в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г.

За обявеното място е подал документи един кандидат -  доц. д-р Таня Тодорова 
Китова, доктор на медицинските науки, доцент в Катедра „Анатомия, хистология и 
ембриология“ при Медицински университет -  Пловдив и в Медицински колеж, Тракийски 
университет - Стара Загора.

Кандидатът е представил подробни документи според изискванията на Закон за 
развитие на академичния състав и Правилник на Тракийския университет за неговото 
приложение.

Според документите доц. д-р Таня Китова, дмн завършва с отличен успех 
специалността „Медицина“ през 1984 година, след което спечелва конкурс за 
академичната длъжност „асистент“ в Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ при 
Медицински факултет -  Пловдив. През 1990 година е повишена в „старши асистент“, а 
през 1993 -  в „главен асистент“.

През 2015 година д-р Китова спечелва обявен конкурс за академичната длъжност 
„доцент“ към същата катедра, а от 2020 година едновременно е доцент на 0.5 щат по 
„Анатомия и хистология“ в Медицински колеж -  гр. Стара Загора.

През 1989 д-р Китова защитава специалност „Анатомия хистология и цитология“, а 
през 2011 година - специалност „Фетопатология и патология на плацентата“ в 
Университет Diderot във Франция. През 2012 г. получава квалификационна степен по 
статистика в Медицински университет -  Пловдив за работа със „Статистически програмен 
пакет SPSSv.17.0”).

През 2013 година д-р Китова защитава дисертация на тема „Асоциирани аномалии 
при фетуси с дефект на нервната тръба“ за получаване на научна и образователна степен 
“доктор”, а през 2018 година -  дисертация на тема "Вродена хидроцефалия с летален изход 
на плода", с която придобива академичната степен "Доктор на науките".

Във връзка с гореизложеното кандидатът за академичната длъжност „професор“ е 
представила следните документи:



Диплом № 007400/02.03.1984 г. -  за завършено виеше образование, магистърска 
степен, специалност „Медицина“.

Диплом № 33685/03.01.1989 г. -  за придобита специалност по „Анатомия, хистология 
и цитология“.

Документ от Universite Paris Diderot/2011 г. -  за Специализация по фетопатология и 
патология на плацентата.

Удостоверение № 0008/2012 - за квалификация по статистика.
Диплом № 033 ДМ/10.01.2013 г. -  за ОНС “Доктор”.
Диплом № 038 Д - от 20.04.2015 г. -  за академична длъжност „доцент“.
Диплом № 010 -  ДМН/19.07.2018 -  за академичната степен „Доктор на науките“

Във връзка със своята научно-изследователска дейност доц. Китова посещава 
европейски научни институции, както и такива извън Европейския съюз, за което е 
приложила списък по години:

Centre de Matemite et de Neonatologie de Tunis (Service d’embrio-feotopathologie), от 
01.10.2013 до 30.12.2013 г.

Universite Medicale de Hanoi,
Медицински Университет в Карагадан Казахстан, от 03.05.2019 до 03.06.2019
Медицински Университет в Ереван Армения,

Научноизследователската дейност на доц. Таня Китова е насочен в няколко 
нарлавления:

Морфологични подходи в диагностиката.
Терапевтични подходи за решаване на прекъсване на бремеността по медицински 

показания.
Патоморфология - фето- и плацентарна патология.
Генетични и ензимо-хистохимични изследвания, свързани с невроморфологията, 

неврохимията и важни структури в ЦНС.

Приносите на кандидата са в следните области:
Диагностициране на дефектите на нервната тръба и малформациите на ЦНС.
Диагностициране на дефектите на вътрешните органи.
Изследване на морфологията на мозъчните съдове и тяхното увреждане.

Оценката на научноизследователската дейност се основава на критериите за заемане 
на академичната длъжност “професор” в Правилника за приложение на Закон за развитие 
на академичния състав в Тракийския университет

Доцент Китова е представила заглавията на 129 научни труда.
34 от тях са в реферирани списания, а 18 -  в международни списания с импакт 

фактор. Общият импакт фактор на кандидата е 19.853.
Представени са участия в 4 монографии и 5 учебника, както и 11 глави от 

монография със самостоятелна библиография.



Кандидатът за професор е приложил 42 съобщения в научни сборници и 15 резюмета 
в реферирани списания.

Научният актив е представен със 71 участия в научни форуми, от които 44 са в 
чужбина, а 27 -  в нашата страна.

Броят на цитиранията е 70, от които 25 са в чужбина, а 45 -  в нашата страна.
Тези данни са подкрепени от приложена справка от НАЦИД.

Освен строго медицинска научноизследователска дейност, доц. Китова разработва и 
проблеми, свързани с дистанционното обучение по време на COVID-19, мониторинг на 
качеството на висшето образование и електронното обучение в медицинските 
университети и други въпроси, свързани с качеството на обучението..

Наукометричният анализ на изследователската дейност на доцент Таня Китова 
показва, че тя напълно покрива нормативните изисквания за академичната длъжност 
“професор“.

Според приложената справка за преподавателската дейност кандидатът покрива 
нормативната база за учебната натовареност. Презсвоя трудов стаж в Медицински 
университет -  Пловдив, тя е преподавала на магистърските специалности „медицина“, 
„дентална медицина“ и „фармация“, както и на бакалаври и работни бакалаври от 
специалностите: „рехабилитация“, „медицински лаборант“, „помощник-фармацевт“ и 
„медицинска козметика“.

Заключение

Според гореизложеното става видно, че доц. Китова е утвърден учен, чиито 

изследвания имат както теоретично, така и важно практическо значение. Въз основа на 

научно-преподавателските качества на кандидата доц д-р Таня Китова, дмн, които са 

отразени в представените документи и отчитайки нейния теоретичен и практически 

принос, както и преподавателски опит, изразен с нейната учебна натовареност давам 

положителна оценка на кандидата и правя предложение пред уважаемото Научно жури да 

класира доц д-р Таня Тодорова Китова, дмн за длъжността “професор” и да я представи 

пред Академичния съвет на Тракийския университет за избиране на академичната 

длъжност “професор” по “Анатомия, хистология и цитология” в област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт и професионално направление 7.1. Медицина, за 

нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет.

07.08.2021 год Изготвил становището: '  /
гр. Стара Загора /проф. д-р Димитър Сиврев, дм/


