До Председателя на Научното жури,
Определено със Заповед № P-109-497/24.07.2018 на
Зам.Ректора на УД на Медицински Университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” Варна

СТАНОВИЩЕ
от доцент д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м.
Началник отделение по медицинска онкология към
Катедра „Хематология, медицинска онкология, радиационна защита,
радиобиология и нуклеарна медицина ", Военномедицинска академия, София
относно конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина и специалност „Онкология“ за нуждите на Факултет
„Медицина“, Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Клиника по
медицинска онкология към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна, при единствен
явил се кандидат за позицията д-р Елеонора Георгиева ДимитроваГосподинова, д.м.
Настоящото становище е разработено и представено съобразно изискванията
на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУВарна.
I. Кратки биографични данни:
Д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, дм завършва средно
образование в VII ЕСПУ „Морис Торез“-гр.Варна с усилено изучаване на немски
език. През 1996 г. се дипломира като лекар в МУ – гр. Варна, специалност
„Медицина“с пълно отличие. През 1997 г. Започва работа в Клиника по
Белодробни болести в МБАЛ Света Марина. През 2002 г. Придобива
специалност по Вътрешни болести, а през 2004 г. –по пневмология и фтизиатрия.
През 2008 година има призната специалност „ Онкология“. От 2007 г. работи в

Клиника по Медицинска онкология. От 2014г е назначена като хонорован
асистент в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Медицински
университет – Варна, а от 2015г е редовен асистент. През 2017 придобива
образователната и научна степен «доктор» след защита на дисертационния труд
на тема «Експресията нa Beclin-1 като маркер за автофагия и прогностичната му
и предиктивна стойност при болни с карцином на дебелото черво в метастатичен
стадий». От 26.02.2018 , д-р Димитрова е главен асистент към Катедрата по
пропедевтика на Вътрешни болести към Медицински Университет –Варна.
Д-р Димитрова е член на ESMO и е индексиран автор на J-Stage (Japan
science and technology information aggregator) и на Google Scholar.
II. Научно-изследователска дейност
На конкурса за „доцент” д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, дм
участва с 28 научни труда (с индивидуален импакт фактор 25.553) в списания и
1 монография, реализирани в периода на 2000-2018г.

Научни трудове във връзка с дисертационния труд и техните приноси
Три публикации в български списания- обзори- и на трите е първи автор
Една публикация в международно списание – първи автор

Дисертационен труд с тема: „Експресията на Beсlin-1 като маркер за автофагия
и прогностичната му и предиктивна стойност при болни с карцином на дебелото
черво в метастатичен стадий“
1. За първи път в достъпната световна литература се докладва за връзка между
експресията на маркера за автофагия Beclin-1 и стойностите на SUVmax, което
допринася за по-доброто разбиране на биологията на даден тумор и осигурява
възможност за по-агресивно терапевтично поведение.
2. За първи път в България се докладва за потенциала на експресията на Beclin1 да бъде използван като предиктивен маркер, показващ ефекта на 5-FU
базираната първа линия химиотерапия;

Д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, дм се представя с една
собствена монография, на тема „Колоректален корацином”, чиито приноси са
както следва:
1. Обширен анализ на литературните данни за рисковите фактори за
появата на колоректален карцином и патогенезата на болестта
2. Обширен

анализ

на

стадиращите

процедури

и

актуалните

терапевтични стратегии при колоректален карцином
Монографията се състои то 126 страници и има 199 използвани източници,
единствен автор;
Научни трудове , който не са във връзка с дисертационния труд и техните
приноси
Научните трудове на д-р Димитрова са класифицирани , в зависимост от
изискванията, посочени на следващата таблица.
Таблица за минималните изисквания точки по групи наукометрични
показатели за академичната длъжност „ доцент” на д-р Димитрова
Показател Съдържание
А

Дисертационен труд за присъждане на

Брой

Реализирани

точки

брой точки

50

50

образователна и научна степен
„доктор”
В

Хабилитационен труд- монография

100

100

Г

Публикации и доклади, публикувани в

60/брой

300

30/брой

450

40

120

научни издания, реферирани и
индексирани в стветовноизвестни бази
данни с научна информация
Публикации и доклади, публикувани в
нереферирани списания с научна
резенциране или публикувани в
редактирани колективни томове
Д

Придобита медицинска специалност

Участие в национален научен или

15

30

30

90

образователен проект
Е

Обучение, на стажанти,
специализанти и докторанти
/семинарни и практически занятия/

II. Учебно-преподавателска дейност
Д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, дм започва преподаватлеска
дейност в МУ Варна от 01.01.2015 и има общ преподавателски стаж от 3 години,
4 месеца и 11 дни. Д-р Димитрова води лекции и упражнения на студенти от
Факултет по медицина и Медицински колеж и има средна учебна натовареност
годишно 90 часа- упражнения/лекции по решение на Академичния съвет на
Медицинския Университет Варна.

III. Заключение
Научните трудове, публикации и преподавателска дейност на Д-р
Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, дм напълно съответствуват на

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ-Варна.
Препоръчвам убедено на почитаемите членове на Научното жури да
изберат Д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, дм, да заеме
академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по ОНКОЛОГИЯ за нуждите на Факултет
„Медицина“, Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Клиника по
медицинска онкология към МБАЛ „Св. Марина“ .

Доц. Жасмина Михайлова, дм
София, 10.09.2018

