СТАНОВИЩЕ
от
Доц. д-р Методи Абаджиев, дм
Зам. Декан по НДКРМО и Ръководител на Катедра Протетична
дентална медицина и Ортодонтия при ФДМ – Варна
Относно конкурс за „Доцент” по шифър 03.03.03.,
Обявен в ДВ, бр. 77/ 06. 10. 2015 год..

Конкурсът за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално
направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Ортодонтия”, едно
място за нуждите на катедра по Протетична Дентална Медицина и Ортодонтия на
ФДМ, МУ-Варна, e публикувана в ДВ, бр. 77/06.10.2015., съгласно заповед № Р109-348/07.12.2015 г. на Ректора на МУ Варна.

Кандидат по конкурса
В конкурса участва един кандидат - д-р Христина Иванова Арнаутска Георгиева,дм, главен асистент в Катедрата.
Всички необходими документи са изготвени и предоставени от кандидата,
като са спазени всички изисквания на правилника за развитие на академичния
състав в МУ – Варна – чл. 90.
За рецензиране са предоставени пълен брой документи /20 бр./,включващ
научните трудове, монографичен труд, участия на научни конгреси и

конференции, справка за приносите на трудовете, справка за учебна натовареност,
имапкт фактор, цитирания, дипломи за завършено висше образование, придобита
специалност, образователна и научна степен “доктор и други.

Кратки биографични данни и кариерно развитие на кандидата
Д-р Христина Иванова Арнаутска е родена на 21. 09. 1974 год. Завършва
средното си образоване в гр. Варна – ІІІ ПМГ – гр. Варна. Висшето си
образование получава във ФДМ – София през 1999 год. През 2006 г. придобива
специалност по Ортодонтия, а през 2011 г. допълнителна квалификация като
магистър по Здравен мениджмънт. През 2013 г. след успешна защита на
дисертационен труд на тема „Диагностика и прогрозиране на ретинирането на
кучешките зъби” на д-р Арнаутска е присъдена образователна и научна степен
„Доктор”.
Д-р Арнаутска започва своето развитие като дентален лекар в Дентален
център I ЕООД – гр. Варна, където работи като ортодонт в Детско отделение.
През 2008 г спечелва конкурс за асистент в новооткрития Факултет по дентална
медицина – гр. Варна и е първият асистент по Ортодонтия. От 2014 до сега е и
действащ ортодонт и ръководител на специализанти вУниверситетски МедикоДентален Център Варна. Паралелно от завършването на образованието си до сега
работи в собствена ортодонтска практика.
Д-р Христина Иванова Арнаутска преминава последователно през цялата
йерархия на преподавателската дейност – асистент /2008 год./, административен
асистент /2010/, главен асистент /2014 год./ по ортодонтия в Катедра „Протетична
дентална медицина” – ФДМ – Варна.
Като главен асистент д-р Арнаутска води упражнения и пълния лекционен
курс по Ортодонтия на български студенти от IV и V курс и лекционното

обучение на англоезични студенти от IV курс. Ръководи държавен стаж на
студенти от 6 курс, както и цялостната програма на 6-ма специализанти по
Ортодонтия. Научен ръководител е на 1 докторант на самостоятелна подготовка.
Професионалният път на д-р Арнаутска e свързан с участие в различни
квалификационни курсове и специализации в България и чужбина /общо 61/. Д-р
Арнаутска е член на редица организации – БЗС, БОО, BASS, БНДДМ, БУИЛКО,
EOS, WFO, SIDO. Участва и като член на жури в конкурс по ортодонтия за
наградата на „Проф. В. Мутафчиев”.
Притежава добра компютърна грамотност и владее английски и руски език.
Научно-изследователска дейност
Кандидатът е представил списък с 46 научни труда от които:
-

1 дисертация и автореферат

-

1 монография

-

1 участие в ръководство по Ортодонтия за студенти на английски език

-

30 пълнотекстови статии в български и чужди списания и сборници. В

4 разработки д-р Арнаутска е самостоятелен автор, в 16 е първи, в 4 е втори
автор,а в останалите 6 е в колектив.
-

6 резюмета от участията в международни конгреси са публикувани в

чуждестранни реферирани списания и сборници, като 2 от тях са в списание с IF
с обща стойност IF = 2.9666
-

7 участия в международни симпозиуми и конгреси.

Основните научни направления по които работи кандидатът са разнообразни
и обхващат сферата на диагностиката, профилактиката, прогноза и лечението на
ортодонтски деформации. Всички публикации са с научно изследователски и
приложен характер. Трудовете са цитирани в 2 издания на български език и 2
пъти в трудове на чужди автори.

Дисертационният труд и част от публикациите са насочени към ранното
диагностициране и прогнозиране на отклоненията в пробива на кучешките зъби в
горна и долна челюст. Кандидатът е разработил собствена методика за
диагностициране и клинични протоколи, който дава насоки за профилактиката и
лечението на ретинираните кучешки зъби.
Д-р Арнаутска работи и в областта на профилактиката, свързана с кърменето,
вредните навици, преждевременната екстракция на зъби и необходимостта от
местопазители, както и превенция по отношение на ретинирането на премоларите.
Част от публикациите са свързани и с комплексното лечение на тежките зъбночелюстни деформации и колаборацията с хирурзи, пародонтолози, имплантолози
и протезисти.
Д-р Арнаутска представя и монография на тема “Диагностика и лечебни
подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби”, която е написана
според изискванията, публикувани в Правилника за развитието на академичния
състав на МУ-Варна. Монографията има съществен теоретичен и клинично
приложен приносен характер по отношение на диагностиката, профилактичните
подходи и лечебни мероприятия за отклоненията в пробива на зъбите и
оформянето на нормалните оклузални съотношения.
Учебно-преподавателска дейност
Д-р Христина Арнаутска е преминала последователно през всички научнопреподавателски нива в звеното по Ортодонтия към Катедрата по ПДМ и
Ортодонтия. Към момента на конкурса д-р Арнаутска освен провеждането на
практически упражнения и лекционен курс по Ортодонтия на студенти, ръководи
обучението и на специализанти, оказва консултанска помощ на докторанти и
взема участие в семестриалните и държавни изпити по Ортодонтия.

Академичната справка, представена от нея, е напълно достатъчна, за да бъде
оценена като опитен преподавател.
Диагностично-лечебна работа
Д-р Христина Арнаутска има дългогодишен трудов стаж по специалността
и продължава да работи. Владее всички технологични и клинично-диагностични
методи, приети и въведени в практиката на Ортодонтията. Тя е търсен и уважаван
специалист с утвърдена клинична практика.

Заключение
Цялостната научно-изследователска, преподавателска и диагностичнолечебна работа, както и личностните качества на Д-р Христина Арнаутска,д.м., ми
дават основание да дам висока оценка на дейността и. Предоставената за
рецензиране научна продукция на д-р Христина Иванова Арнаутска- Георгиева,
отговаря на задължителните и специфични количествени критерий и
наукометрични показатели за заемане на академична длъжност „Доцент”.
Давам своето положително становище и убедено препоръчвам на членовете
на научното жури да гласуват положително за присъждането на научното звание
”Доцент” .

25.02.2016г.
гр.Варна

Член на Научното жури:
/Доц. Д-р Методи Абаджиев,д.м./

