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Относно: конкурс за доцент по научна специалност “Управление на здравните

грижи”, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт 

Информация за конкурса

Конкурсът е обявен за нуждите на Филиал Хасково в ДВ бр. 12/11.02.2020 г. 

Кратка информация за кандидатите в конкурса
В конкурса за “доцент“, са подадени документи от единствения кандидат Таня 

Паскалева Стойчева, Катедра „Здравни грижи", Филиал Хасково, Тракийски 

университет - Стара Загора.

1. Общо представяне на получените материали

Представеният от Таня Паскалева комплект материали на електронен носител е в 

съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ, Правилника за 

прилагане на закона и Правилник за развитието на академичния състав в ТрУ.

2. Кратки биографични данни на кандидата
Таня Паскалева завършва през 2000-та година ОКС „Бакалавър“ в Медицински 

университет - София, Факултет „Сестринско дело“ - „Здравните грижи" с 

професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по 

практика в Медицински колеж“. Магистратура по „Педагогика“ завършва в СУ „Св. 

Климент Охридски“ -  2003 г. , а през 2014 г. Завършва във Факултет по обществено 

здраве - Пловдив магистратура по „Управление на здравните грижи“. Кариерното й 

развитие като преподавател започва през 2000 г. Когато постъпва като преподавател по 

здравни в Медицински колеж Хасково. През 2016 г. е зачислена като докторант на 

самомстоятелна подготовка, а 2019 г. защитава дисертация на тема „Съвременни 

проблеми и възможности на здравните грижи за профилактика на преждевременното 

стареене” и придобива образователната и научна степен „Доктор“.
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3. Обща характеристика на дейността на кандидата
Учебно-преподавателската дейност

Преподавателската дейност на Таня Паскалева е в областта на сестринските грижи 

при различни заболявания, деца и възрастни, както и при хора със специални социални 

потребности като учебната й натовареност през последните пет години е от 518 до 661 
учебни часа.

Научно-изследователска дейност

Цялостната научно-изследователска дейност на Таня Паскалева е посветена на 

няколко основни въпроса в областта на здравните грижи и общественото здраве:

1. Увеличаване на продължителността на живота и делът на възрастните хора 

като част от цялата популация, поставят редица въпроси пред съвременното ни 

общество. Най-голяма част от научните проучвания на Таня Паскалева са посветени на 

този обществено значим проблем, извън докторската дисертация. За провеждане на 

своите изследвания госпожа Паскалева е използвала оригинален подход и 

инструментариум, позволяващи по-задълбочен анализ на получените резултати. В това 

отношение искам да отбележа значението на представената от нея монография, която е 

интересно и полезно четиво не само за специалистите, работещи в областта на 

геронтологията, но и на широк кръг медицински специалисти. Систематизирани са 

основните рискови фактори при стареенето, които при подходяща профилактика и 

работа с възрастните, биха могли значително да се променят, подобрявайки качеството 

и продължителността на живота.

2. От особено значение и актуалност са разработките на Таня Паскалева в на 

иновативните технологии в образованието. В резултат на нейните целенасочени 

усилия се създават учебни помагала в помощ на студентите от специалността 

„медицинска сестра“, които са в Тракийски електронен университет. Разработена е 

методиката за работа с итерактивната бяла дъска и документната камера, които 

значително разширяват възможностите на съвременното обучение. В същата насока е 

и работата и със Students Response Systems (SRS).

3. Таня Паскалева работи и над редица други въпроси, свързани с класическото 

медицинско образование, включително въпросите за продълаващото обучение и 

комуникативните умения и компетентност на медицинските специалисти.



В заключение бих искала да отбележа, че това представя Таня Паскалева като 

специалист, владеещ цялостния инструментариум както на класическите, така и на 

иновативните образователни технологии.

Приносите са формулирани много точно, изчерпателно и в пълно съответствие 

с публикациите, в които са отразени.

Науко-метрични показател и

От представения ми списък с научни трудове е очевидно, че Таня Паскалева не 

само отговаря, но и надхвърля изискуемите брой точки в отделните групи показатели. 

Приемам самооценката на Таня Паскалева и съпоставката им с количествените 

изисквания на Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ, Стара Загора.

Индикатор за качеството и значимостта на научните разработки на Таня Паскалева 

е високата им цитируемост. Точките, натрупани от откритите цитирания са значително 

над минималните законови изисквания.

Обобщавайки данните до тук и съпоставяйки научната продукция на Таня 

Паскалева с количествените критерии в Правилника за развитие на академичния 

състав на ТрУ - Стара Загора, бих искала да подчертая, че представените от нея 

публикации и цитирания и други активности значително надхвърлят изискуемите за 

придобиване на академичната длъжност „Доцент”.

Заключение
Кандидатката в конкурса е представила достатъчен брой научни трудове, 

публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“. В 

научните разработки на кандидатката има приноси с научно-приложен и научно- 

теоретичен характер.

Въз основа на гореизложеното, изразявам убеденото си становище, че Таня 

Паскалева отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ и на Правилника на за развитие 

на академичния състав ва ТрУ- Стара Загора.

Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят академичната 

длъжност „ДОЦЕНТ” на Таня Паскалева Стойчева, дм, по научна специалност 

“Управление на здравните грижи”, професионално направление 7.4. Обществено 

здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

17. 05.2020 г. Проф. Д-р А. Толекова, дм -
Стара Загора



S T A N D P O I N T
issued by Prof. Dr. Anna Naydenova Tolekova, MD 

Director of the Medical College, Thracian University

Subject: competition for Associate Professor in the academic major "Health Care

Management", professional sphere 7.4. Public Health, higher education area 7. 

Health and Sports

Information about the competition
The competition was started for the needs of the Branch in Haskovo and published in SG 

no. 12/11. 02.2020

Brief information about the competition applicant
For the "Associate Professor" competition, documents were submitted by only one 

applicant - Tanya Paskaleva Stoycheva, Health Care Department, the Branch in Haskovo of 

Thracian University - Stara Zagora.

1. General information of the presented materials
The materials, presented by Tanya Paskaleva on electronic media, conform with the 

Academic Staff Development Law in the Republic of Bulgaria, the Regulations for the 

application of that law and the Regulations for Academic Staff Development in Thracian 

University.

2. Brief biography of the candidate
Tanya Paskaleva graduated in 2000 the Medical University of Sofia, Faculty of Nursing - 

Health Care with a Bachelors degree and professional qualification "Head of Health Care and 

Lecturer in Practice at a Medical College". She graduated Sofia University "St. Kliment 

Ohridski" in 2003 and acquired Masters degree in Pedagogy. In 2014 she was awarded Masters 

degree in "Health Care Management" by the Faculty of Public Health - Plovdiv. Her teaching 

career started as a Health Care lecturer at the Medical College - Haskovo. In 2016, she was 

registered as an individual training Ph.D. candidate and in 2019 defended a thesis on "Modern 

Problems and Health Care Opportunities for the Prevention of Premature Aging" acquiring the 

educational and academic degree "Doctor".



3. General characteristics of the applicant's activity
Teaching activities

Tanya Paskaleva's teaching activity is in the field of nursing care provided in cases of 

various diseases, of children and adults, as well as of people with special social needs as her 
workload in the last five years is from 518 to 661 school hours.

Research activity

Tanya Paskaleva's overall research is dedicated to several key issues in the field of health 

care and public health:

1. Increasing life expectancy and the proportion of adults as part of the entire population 

pose a number of questions to our modern society. Most of Tanya Paskaleva's research is 

dedicated to this socially significant problem, besides her doctoral dissertation. For her studies, 

Ms. Paskaleva used original approaches and tools, allowing in-depth result analyses. In this 

regard, I would like to highlight the importance of her monograph, which is an interesting and 

useful material not only for professionals, working in the field of Gerontology, but also for a 

wide range of medical experts. The main aging risk factors are systematized in order to show that 

proper prevention and work with the elderly could change them significantly, improving the 

quality and duration of life.

2. Tanya Paskaleva’s work in innovative educational technologies is of special importance and 

relevance. As a result of her purposeful efforts, textbooks have been created to help students in 

the "Nurse" major and uploaded in the Thracian Electronic University. The methodology for 

interactive whiteboard and document camera work has been developed, which significantly 

expands the possibilities of modern training. Her work with Students Response Systems (SRS) is 

within the same area.

3. Tanya Paskaleva has also worked over a number of other issues related to classical medical 

education, including issues of long-lasting education and communication skills and competences 

of the medical professionals.

In conclusion, I would like to point out that the data specified above present Tanya 

Paskaleva as a specialist who masters the whole toolset of both classical and innovative 

educational technologies.

Her contribution is formulated very precisely, comprehensively and in compliance with 

the reflected publications.

Scientific-metric indicators



From the list of scientific papers presented to me, it is obvious that Tanya Paskaleva not only 

meets, but also exceeds the required number of points in the individual groups of indicators. I 

accept the self-assessment of Tanya Paskaleva and the comparison with the quantitative 

requirements of the Regulations for the development of the academic staff of Thracian 
University, Stara Zagora.

An indicator of the quality and significance of Tanya Paskaleva's academic work is the high 

quotation level. The points accumulated from the open quotations are significantly above the 

minimum legal requirements.

Having summarized the data, specified herein, and having compared the scientific work of 

Tanya Paskaleva with the quantitative criteria of the Regulations for the development of the 

academic staff of Thracian University - Stara Zagora, I would like to emphasize that her 

publications, quotations and other activities significantly exceed those required for the academic 
position of "Associate Professor".

Conclusion

The competition applicant has submitted a sufficient number of scientific studies published 

after the materials used for the defense of the academic degree "Doctor". In the scientific work of 

the candidate there is contribution of scientific-applied and scientific-theoretical type.

Based on the above, I declare my firm opinion that Tanya Paskaleva meets all the 

requirements of the Academic Staff Development Law and the Regulations for the development 
of the academic staff of Thracian University - Stara Zagora.

I request the respected members of the Scientific Jury to award the academic degree 

"ASSOCIATE PROFESSOR" to Tanya Paskaleva Stoycheva, MD, in the scientific specialty 

"Health Care Management", professional field 7.4. Public Health, field of higher education 7. 
Health and Sports.

17. 05.2020 

Stara Zagora
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