
 
С Т А Н О В И Щ Е 

 
 от проф. д-р Ирен Белчева, дм, дмн, 

Институт по Невробиология-БАН 
 

По обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по в област на 
висшето образование 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология“ за нуждите на 
Катедра по предклинична и клинична фармакология, Медицински факултет, МУ-Варна, 
обявен в ДВ брой 52/10.07.2015г. 
 
Със заповед на Ректора на МУ-Варна, № Р-109-277/25.09.2015 г. съм определена за член 
на научно жури по процедура за придобиване на академичната длъжност “ професор“. С 
решение на Научното жури (протокол №1/18.09.2015 г.) съм определена за становище по 
конкурса за академичната длъжност “професор” към Катедра по предклинична и 
клинична фармакология, Медицински факултет, МУ-Варна. 
 
За участие в конкурса са подадени документи от единствен кандидат доц. д-р Стефка 
Василева Вълчева-Кузманова, дм, дмн, от Катедра по предклинична и клинична 
фармакология, към Медицински факултет на МУ-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.  
 
Професионално развитие 

Д-р С. Кузманова е завършила хуманна медицина в МУ-Варна през 1987 г. с 
Хипократов медал. През 2001 г. получава и образователно-квалификационна степен 
„магистър” по специалност „Здравен мениджмънт“, МУ– Варна. През 2006 г. защитава 
докторска дисертация и придобива научната и образователна степен „доктор“ по 
фармакология, а през 2014  г. защитава докторска дисертация и придобива научната степен 
„доктор на науките“.  

От 1988 г. и до момента, работи в Катедра по предклинична и клинична 
фармакология, Медицински факултет, МУ-Варна, като последователно е избирана за 
асистент, старши асистент и главен асистент. През 2008 г. е избрана за доцент (ВАК) по 
научната специалност 03.01.24 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия).  

Д-р С. Кузманова има специалности по Фармакология (1993г.) и Клинична 
фармакология и терапия (2006 г.). 

Трудовият стаж на доц. д-р С. Кузманова по специалността е близо 28 години, а 
преподавателският й стаж е близо 27 години. 

Д-р С. Кузманова има отлична езикова подготовка – владее отлично, писмено и 
говоримо английски, и много добре руски и немски език. 
  

Представените от доц. д-р Кузманова материали за участие в конкурса ясно очертават 
основни направления в нейната дейност: 

1. Учебно-преподавателска дейност 
2. Научно-изследователска дейност 
3. Научно-организационна дейност 
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1. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
Началото на преподавателската дейност на доц. д-р Кузманова стартира през 1988 

година. От 1988 г. и досега доц. д-р Кузманова чете лекции и води упражнения на 
български и на английски език на студенти от Факултета по медицина, Факултета по 
дентална медицина, Факултета по фармация, Факултета по обществено здравеопазване и 
Медицински колеж. Учебната й натовареност през последните 4 академични години 
(2011-2015 г.) е средно 572 часа годишно (норматив 180 часа). 

Представената справка за преподавателската ангажираност на доц. д-р С. Кузманова 
показва, че тя води многобройни курсове от магистърската и бакалавърската степени 
МУ-Варна, при това с наистина впечатляващо разнообразие на техните тематики. 

Изводът относно учебно-преподавателската дейност на доц. д-р Кузманова е, че тя е 
един изграден академичен преподавател с разностранни интереси и значителна, 
надхвърляща норматива учебна натовареност. 

Под научното ръководство на доц. д-р С. Кузманова са защитили: 5 дипломанта 
(2009 -2015 г.) и 2-ма докторанта от МФ, МУ-Варна (през 2015 г.). Понастоящем, под 
нейно ръководство, като научен ръководител е зачислен 1 докторант.  

Доц. д-р С. Кузманова е самостоятелен автор на 3 учебника, съавтор е в други 8 
учебника с общ обем от 3636 стр., от които е автор на 415 стр. и редактор на 1учебник. 
Важно достойнство на тези трудове е научната прецизност и същевременно достъпният 
език, който несъмнено улеснява възприемането на материята от студентите.  

Преподавателската работа на доц. д-р Кузманова е свързана и с активното й участие 
в разработването и актуализацията на учебните програми и пособия на преподаваната 
дисциплина. Тя е автор на 1 учебно пособие, съавтор е в 9 бр. с общ обем от 815 стр., от 
които автор на 695 стр. и редактор на 7. 

Тези данни сочат, че тя не само покрива, но и значително надхвърля критериите за 
професор, поради което си позволявам да дам висока оценка на многообразната учебно-
преподавателската активност на доц. д-р С. Кузманова. 

 
2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

За участието си в обявения конкурс по фармакология доц. д-р Кузманова е представила 
общо 99 научни статии, публикувани в наши и чужди специализирани списания и 
сборници, от които 58 са публикувани у нас и в чужбина след хабилитацията й за доцент. 
От научните трудове, представени от участничката в конкурса за професор, 10 са 
публикувани в списания с импакт фактор. Общият impact factor на научните трудове на 
доц. Кузманова е 22.708. Освен това, доц. д-р Кузманова е представила в 97 научни 
съобщения у нас и в чужбина основната част от резултатите си, като 2 от резюметата са 
публикувани в международни списания с общ impact factor 10.928. Тези доклади съдържат 
съществени данни по отделни въпроси, които са подробно представени в научните 
публикации на доц. д-р Кузманова. Разработваните теми са актуални, използвани са 
съвременни подходи. Колаборацията със специалисти от други звена позволява 
комплексно изясняване на проблемите. Голяма част от научните постижения на доц. д-р 
Кузманова са с определена практическа стойност. 

Публикациите, чиито автор или съавтор е участничката в конкурса, са цитирани 
положително досега общо 507 пъти. Високата цитируемост говори, че д-р Кузманова е 
добре разпознаваема в научната общественост. 

От представените данни се вижда, че наукометричните показатели на доц. д-р 
Кузманова отговарят напълно на високите изисквания на Медицински факултет, МУ – 
Варна по отношение на брой публикации и публикации в международни научни 
списания с импакт-фактор и надвишават значително тези за водеща роля на кандидата и 
брой цитирания в чуждестранни издания. 

Представената авторска справка за научните приноси отразява коректно научните 
постижения на авторката. Направени са редица значими научни приноси с приоритетен 
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характер за фармакологичната активност на плодов сок от Aronia melanocarpa, на 
Cotinus coggygria, на биологично активни вещества от растителен произход 
(полифеноли, фенолни киселини, анетол), както и в областа на клиничната 
фармакология, лекарствената употреба и фармакоикономика.  

Приемам представените от доц. Кузманова научни приноси, така както са представени и 
групирани в три тематични направления  

Научно-изследователската работа на доц. д-р Кузманова изцяло съответства на 
научната специалност, по която е обявен конкурсът.  
 
3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Освен непосредствено включване в научно-изследователската работа, доц. д-р 
Кузманова активно участва в организирането ѝ. Непосредствено е участвала в написването, 
планирането и експерименталната работа на 13 проекта, на 6 от които е била ръководител. 

Доц. д-р Кузманова от 2013 г. и до сега е Ръководител на Катедра по предклинична и 
клинична фармакология, Медицински факултет, МУ – Варна 

Доц. Кузманова участва и в научния живот на страната, като член на Българския 
лекарски съюз, на Българското научно дружество по фармакология и клинична 
фармакология, което е член на EPHAR (The Federation of European Pharmacological 
Societies) и IUPHAR (The International Union of Basic and Clinical Pharmacology). 

 
Лични впечатления  

Познавам доц. Кузманова от 2010 г, във връзка със съвместната ни работа по 2 
договора между ИНБ-БАН и МУ-Варна,. През изминалите години съм имала 
възможност да натрупам непосредствени лични впечатления от нейната научно-
изследователска работа. Тя притежава отлична теоретична информираност и съвременна 
методична подготовка в областта на експерименталната фармакология. Това й позволява 
коректно и задълбоченото интерпретиране на получените резултати. Доц. д-р Кузманова 
споделя опита и знанията си с младите колеги.  

Доц. д-р С. Кузманова е изграден учен, която умело съчетава преподавателската, 
научната и обществената дейност. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение искам да подчертая, че доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, 

дм, дмн е изграден и ерудиран научен работник с висока квалификация. Резултатите от 
нейните проучвания в областта на фармакологията са заслужено признати и оценени от 
нашата и международната научна общност. Доц. д-р Кузманова има резултатна научно-
образователна дейност с докторанти и млади учени, която заслужава висока оценка. 

Въз основа на гореизложеното, оценката ми е изцяло положителна и с настоящето 
становище изразявам дълбокото си убеждение, че доц. д-р Стефка Василева Вълчева-
Кузманова, дм, дмн, отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за 
прилагането му, Правилника за развитието на академичния състав в Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна за заемане на академичната 
длъжност ”ПРОФЕСОР”.  

Убедено препоръчвам на уважаемите членове на специализираното Научното жури 
да препоръчат на Факултетния съвет на Медицински факултет, Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, да избере доц. д-р Стефка Василева Вълчева-
Кузманова, дм, дмн, за „ПРОФЕСОР” по фармакология към Катедра по предклинична и 
клинична фармакология, Медицински факултет, МУ-Варна. 

 
 19. 10. 2015 г.      Член на журито: 
 София        

/проф. д-р И. Белчева, дм, дмн/ 

3 
 


	Лични впечатления
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

