СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Малина Петкова, дм.
СУ, Университетска болница „ Лозенец“, София

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в област на висшето
образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност "Ендокринология и болести на обмяната", към Катедра „Вътрешни
болести“, Факултет „Медицина“ при Медицински университет-Варна и Клиника
„Ендокринология и болести на обмяната“ към МБАЛ „ Св. Марина“ ЕАД-Варна, обявен
в ДВ брой 33/25.04.2017 г.
Със заповед на Ректора на МУ „ Проф. Д-р П. Стоянов“-Варна, № Р-109-224 от
23.06.2017 г. съм определена за член на научно жури по процедура за придобиване на
академичната длъжност “доцент“ със задача да изготвя становище по конкурса за
академичната длъжност “доцент“ към Катедра „Вътрешни болести“, Факултет
„Медицина“ при Медицински университет-Варна и Клиника „Ендокринология и болести
на обмяната“ към МБАЛ „ Св. Марина“ ЕАД-Варна.
Предоставените ми документи и материали във връзка с конкурса са в съответствие със
Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 82 и Правилника за
развитие на академичния състав в Медицински факултет, МУ-Варна, които са изготвени
адекватно.
За участие в конкурса са подадени документи от д-р Мила Богданова Бояджиева, дм,
лекар асистент ендокринолог МБАЛ „ Св.Марина“, Варна.
При изготвяне на настоящото становище са спазвани изискванията на ЗРАСРБ и
Правилника за неговото приложение, а също и на Правилника за развитието на
академичния състав в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.
Декларирам, че нямам съвместни публикации с кандидатката.
Професионално развитие
Д-р Мила Богданова Бояджиева е завършила хуманна медицина в МУ-Варна през 1999
г. През 2000 г. постъпва на работа като ординатор в Общинска болница, Варна. От 2002
до 2007 г. работи като лекар ординатор в МСЦ „ Кооператор“, Варна. През 2009 г.
започва работа като лекар - асистент МБАЛ „ Св.Марина“, Варна, където продължава
своята дейност и до момента като лекар асистент ендокринолог . Понастоящем е главен
административен асистент към Катедра “Вътрешни болести” и Клиника
„Ендокринология и болести на обмяната“ към МБАЛ „ Св. Марина“ ЕАД-Варна .
През 2012г. придобива специалност „Ендокринология и болести на обмяната“.
През 2013 г. - защитава докторска дисертация и придобива научната и образователна
степен „доктор“ по научна специалност: “Ендокринология и болести на обмяната“.
Трудовият стаж на д-р Мила Богданова Бояджиева е близо 18 години, от които-5 години
по специалността „ Ендокринология и болести на обмяната“, а преподавателският й стаж
е 8 години.
Представените материали от д-р Мила Богданова Бояджиева за участие в конкурса ясно
очертават основни направления в нейната дейност:

1.

Учебно-преподавателска дейност

2.

Научно-изследователска дейност

3.

Научно-организационна дейност

1.

Учебно-преподавателска дейност

Д-р Бояджиева води лекции и упражнения по ендокринология на студенти от Факултета
по медицина и Медицинския колеж към МУ, Варна.
Учебно-преподавателската натовареност на д-р Бояджиева през последните 5 години е
средно годишно по 278 часа.
Д-р Бояджиева участва и в лекционни основни курсове по специалността
"Ендокринология" и е ръководител на трима специализанти по Ендокринология. Във
връзка с това тя участва в комисии при провеждане на колоквиуми на специализанти по
специалността „Ендокринологияи болести на обмяната“.
Д-р Бояджиева е член и на изпитни комисии на студенти 5ти курс медицина; комисии
за заемане на длъжността асистент в УС "Ендокринология".
При обучение на студенти 5ти курс медицина тя използва нов метод на преподаване чрез
използване на електронната система Blackboard (въведена от МУ-Варна).
Д-р Бояджиева е самостоятелен автор на 1 монография от 140 стр. Достойнство на този
труд е научната прецизност и същевременно достъпният език, който несъмнено улеснява
възприемането на материята от ползващите монографията.
2. Научно-изследователскадейност
В конкурса за доцент д-р Мила Бояджиева участва с 26 пълнотекстови публикации в
български
научни
списания
и
сборници;
1 монография;
21
публикувани резюмета от участия
в национални научни форуми и 9
публикувани резюмета от участия в международни научни форуми.
От научните трудове, представени от участничката в конкурса за доцент, д-р Мила
Бояджиева е първи автор в 11 публикации, втори в 3, трети и последващ в 7,
самостоятелен в 1 пълнотекстова публикация.
Тя има участия в научни форуми с издадени удостоверения и сертификати – 23, от които
3 в български научни форуми и 20 в международни.
Публикуваните резюмета в списания с импакт фактор са 5 с общ impact factor 20.065.
Научно-изследователската работа на д-р М. Бояджиева съответства на научната
специалност, по която е обявен конкурса.
Основните насоки в научната й тематика са в областта на гликемичния контрол на захарния
диабет. В хабилитационната си монография, д-р Бояджиева разглежда проблемите, свързани с
контрола на заболяването при тежко-болни пациенти със захарен диабет.
В част от научните разработки на д-р Бояджиева се изследват ефектите на продължителното
глюкозно мониториране; проблемите, свързани с ранната диагностика на хроничните
усложнения на захарния диабет, диcгликемията при остър коронарен синдром, диабетната
кетоацидоза.

Друга основна насока, в която д-р М. Бояджиева работи е тиреоидната патология. В тази
област разработките на кандидатката се отнасят до тироидната офталмопатия,
титеоидните карциноми, автоимунните тиреоидни заболявания, възли на щитовидната
жлеза и малигнения им потенциал.
Научни приноси по темата на обявения конкурс за доцент по „Ендокринология и
болести на обмяната“
Авторската справка за научните приноси на д-р М. Бояджиева е разделена на: приноси
в областта на захарния диабет; приноси в областта на редки заболявания с ендокринни
нарушения или редки усложнения на ендокринни заболявания; приноси в други
направления и приноси на монографичния/хабилитационен труд. Голяма част от
посочените приноси са изводи от получените резултати или резюмета на статиите.
Въпреки това, те отразяват коректно научните постижения на авторката.
3. Научно-организационна дейност
Д-р Мила Бояджиева участва и в научния живот на страната, като член на БДЕ, съюз на
учените - клон Варна, а като член на EASD и в Европейските научни събития.
При изготвяне на настоящото становище се отчиташе съответствието на учебнопреподавателска дейност и наукометричните показатели от трудовите, с които д-р Мила
Бояджиева участва в конкурса, със специфичните изисквания и критерии за развитието
на академичния състав в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” –
Варна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на общата преценка на качествата и достиженията на участничката в конкурса
- административен главен асистент д-р Мила Богданова Бояджиева, дм, на
преподавателската й дейност, профила на научните й изследвания и показателите за
научната й активност, и с настоящето становище изразявам убеждението си, че д-р
Бояджиева, отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за развитието на
академичния състав в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.
Въз основа на изложените данни и техния анализ, давам положително становище за
избора на д-р Мила Богданова Бояджиева, дм за „Доцент“ по научната специалност
“Ендокринология и болести на обмяната” към Катедра „Вътрешни болести”, УС
„Ендокринология и болести на обмяната”, Факултет по медицина към Медицински
университет „Проф. д-р П.Стоянов“ – Варна и Клиника по ендокринология и болести на
обмяната към МБАЛ „Света Марина" – Варна
Член на Научното жури:

03.08.2017 г.
София

/Доц. д-р Малина Петкова, д.м./

