
 

СТАНОВИЩЕ 

От: доц. д-р Александър Иванов Вълков, 

Хабилитиран преподавател по професионално направление 3.8 Икономика, научна 

специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство“, редовен преподавател в катедра „Публична администрация“ на УНСС 

- София 

e-mail: alexander_valkov@yahoo.com 

член на научно жури съгласно Заповед на Ректора на МУ - Варна „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ № Р-109-185/27.05.2015 г. 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област на висшето образование 

„3. Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „3.7. 

Администрация и управление” и научна специалност “Организация и управление извън 

сферата на материалното производство”, обявен в ДВ, бр 23/27.03.2015 г. 

1.  Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на УНС „Помощник фармацевт“ на Медицински колеж при 

Медицински университет – Варна. 
В конкурса участва един кандидат - ас. Антоанета Здравкова Цветкова, д.и. 

Кандидатката е представила всички необходими документи, предвидени в ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ - Варна. 

2.  Информация за кандидадатите в конкурса 

2.1. Образование, специализации и обучения 

Единственият кандидат в конкурса, ас. Антоанета Здравкова Цветкова, д.и. е завършила 

Медицински колеж - Варна, специалност „Помощник фармацевт“ (1992 г.) и получава бакалавърска и 

магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ (съответно през 2007 г. и 2008 г.) в МУ-Варна. През 

периода 2012-2014 г. преминава серия интензивни обучителни курсове, с които повишава своята 

квалификация на изследовател и академичен преподавател в следните области: европейско 

фармацевтично 

законодателство и пазар (2012, ФФ на МУ-София), фармакоикономика и клинична епидемиология с 

биостатистика (2013, ФФ на МУ-София); фармацевтичен маркетинг (2014, ФФ на МУ-София) и 

академично преподаване (2014, МУ-Варна). През 2015 г. завършва обучение по специалност 

„Икономика на здравеопазването“ (ФОЗ в МУ-Варна). През 2013-2015 г. е редовен докторант към 

катедра „Икономика и управеление на здравеопазването“, МУ-Варна. През февруари 2015 г. защитава 

дисертационен труд на тема „Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на 

лекарствени продукти, отпуснати без рецепта“ и получава ОНС „Доктор“ на МУ-Варна по научната 
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