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Относно: процедура за заемане на академична длъжност „доцент”
Обявеният конкурс е за заемане на академична длъжност “Доцент” в област на
висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.4.
Обществено здраве“, по научна специалност „Управление на общественото
здраве” за нуждите на УНС „Зъботехника“ при Медицински колеж – Варна.
Настоящият конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” е обявен в
Държавен вестник, бр. 23 от 27.03.2015 год. и в него участва един кандидат - Михаела
Атанасова Варнева, д.м. – преподавател в УНС „Зъботехника“ при Медицински колеж
– Варна
Кандидатката е представила всички необходими документи за конкурса, съгласно
изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на МУВарна.
I. Кратки данни за кандидатката
Михаела Варнева придобива полувисше медицинско образование по
специалността „Зъботехник“ в ПМИ - Варна през 1994г. През 2000г. придобива
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Управление
на здравните грижи“ и професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи
и преподавател в колеж“ във Висш медицински институт – гр. Пловдив. През 2010г.,
тя придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Спортна
психология“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ - София.
През
2013г., успешно защитава дисертация на тема „Ретроспекция, анализ и социалнопсихологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален
бакалавър“ по специалност „Зъботехник“ и придобива образователна и научна степен
„Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ в Медицински университет – Варна.
Михаела Варнева започва трудовия си стаж като зъботехник в Зъботехническа
лаборатория на ОСП гр. Варна през 1983г. От 1986г. започва преподавателската си
дейност като преподавател по практика в Медицински колеж - гр. Варна. От 2006г. е
преподавател във висше училище към УНС „Зъботехника“ на Медицински колеж –
Варна.
Непрекъснато повишава професионалната си и педагогическа компетентност
чрез участие в краткосрочни курсове.
Член e нa Програмния съвет на Медицински колеж – Варна, на Колежанския
съвет и на Комисията по качество и акредитация на Медицинския колеж. Участва
активно в организацията на ежегодните научни сесии за преподаватели и студенти на
Медицинския колеж – Варна.
II. Оценка на научно-изследователската, учебна и административна дейност
 Обща характеристика на научно-изследователската и научно приложната дейност на кандидата
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Публикационната активност на Михаела Варнева, д.м. e представена в
настоящия конкурс с общо 44 заглавия
на научни трудове (изключвам
дисертационен труд и подадено заявление за регистрация на полезен модел).
Отпадат от рецензиране 4 заглавия, включени в дисертационния труд за
придобиване на ОНС „доктор”, 4 публикации извън областта на конкурса
(спортна психология) и 3 с научно-популярен характер.
Разпределение на останалите 33 публикации в наукометричен аспект:
 Монография „Зъботехниката (някога и сега)“. Славена, Варна,2014
1
 Учебно помагало за кандидат-студенти по специалността „Зъботехника“,
Стено, Варна, 2015
1
 Пълнотекстови публикации в български научни списания
24
 Пълнотекстови публикации в сборници, отпечатани в чужбина
5
 Пълнотекстови публикации в сборници, отпечатани у нас
2
Публикациите са отпечатани в сп. Сестринско дело, Здравни грижи,
Варненски медицински форум, Здравна икономика и мениджмънт.
По отношение на отражение на публикациите на кандидатката в
националната литература е представена справка за 11 цитирания, която показва
опит за изграждане на публикационен имидж и присъствие в научната област, в
която работи госпожа Варнева.
Няма данни за Импакт фактор.


Оценка на научно-изследователската и научно - приложната дейност
на кандидата:
Тематиката на научно-изследователската работа на Михаела Варнева е отразена
в представените за рецензиране научни трудове и може да се обобщи в следните
основни направления:
1. Исторически сведения за денталната медицина, зъботехниката и обучението
по специалността;
2. Обучение по специалност „Зъботехник“;
3. Професионална дейност по специалност „Зъботехник“;
4. Комуникация в денталния екип „зъболекар – зъботехник“;
Проведено е за първи път в България обстойно историческо проучване на възникването
и развитието на зъботехниката като специалност и професионална практика у нас,
основаващо се на богат набор от литературни източници, оригинални исторически
документи и свидетелства от участници в съвременното развитие на професията.
Приносен характер имат:
 анализът на обучението по специалността “Зъботехника“ у нас,
 представената за първи път периодизация на зъботехническото образование в
България
 SWOT анализът на процеса на обучение по зъботехника във Варна.
 Проучената професионална реализация и удовлетвореност на работещите
зъботехници и нормативната база, регламентираща тяхната дейност.
 Направената оценка на значимостта и характеристика на комуниникациите в
денталния екип «зъболекар-зъботехник» както и препоръки на авторката за
тяхното оптимизиране, с оглед подобряване на качеството на работа и грижата
за денталното здраве на пациента.
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 Преподавателската дейност на кандидатката Михаела Варнева в
областта на зъботехниката е с продължителност над 28 години. Постепенно е
разширявала обхвата на своята преподавателска дейност и в момента провежда
лекции, упражнения и изпити по дисциплините Ортодонтия, Нови технологии в
ортодонтията, Лицево-челюстна протетика. От представената справка е видно, че
годишната й натовареност за последните 5 години е много висока - в различните
учебни години е от 668 до 808 часа. Михаела Варнева работи активно със студенти,
като провежда съвместно научни проучвания и участва в научни студентски сесии
на МК във Варна и страната. Участва като наставник в проекта на МОН за
организиране и провеждане на „Студентски практики“. За първи път през 2015
година участва като ръководител на една дипломна работа по УЗГ в областта на
зъботехниката.
Критични бележки нямам.
Препоръка: Да активизира публикациите на научни трудове в международни и
български специализирани списания за представяне пред професионалните среди на
научно доказаните и авторски предложения за решаване на важни за развитието на
зъботехниката проблеми.
Заключение
Представена е достатъчна по обем и жанрово разнообразие продукция, която
показва кандидатката Михаела Варнева като изследовател в областта на
зъботехниката.
Обобщени са приноси с практико-приложен характер, които могат да бъдат
приложени в обучението и практиката на зъботехниците у нас. Интересите на
кадидатката са в широк диапазон, провокирани от дисциплините по които преподава,
както и съвременната визия на зъботехника, като член на денталния екип.
Непрекъснатото обучение в разнообразни форми очевидно насочват интересите на
кандидатката към проучване на историческите аспекти на зъботехниката, световния
опит и търсене на оригинални решения (модели) за прилагане на иновации в областта
на научните си интереси, съобразени с националния контекст. Преподавател Варнева
научно аргументира прилагане на добри практики, търсейки лостове за подобряване на
обслужването на пациентите, както и обучението по специалност „Зъботехника“.
Всичко това ми дава основание да подкрепя кандидатурата на Михаела
Атанасова Варнева, д.м. за заемане на академичната длъжност ”доцент” (в област
на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.4.
Обществено здраве“, по научна специалност „Управление на общественото
здраве”) в МК – Варна, към МУ - Варна.

Дата: 20.08.2015г.

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:
Проф.Соня Тончева, дм.
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