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СТАНОВИЩЕ 

 

От 

 

Проф. Д-р Валентина Христова Маджова, д.м. 

Ръководител Катедра по Обща Медицина и Клинична Лаборатория,  

Факултет по обществено здравеопазване, МУ „Проф. д-р П.Стоянов” – Варна  

 

 

Относно: Конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“, в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина,  

по научната специалност „Нефрология“, за нуждите на Катедра по Предклинични и 

клинични науки към Факултета по фармация при МУ - Варна, Клиника по Диализа  

в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД 

   

 

1. Сведения за процедурата:  

По решение на Факултетния съвет, отразено в Протокол №12/11.05.2015 г. на 

Факултета по „Медицина“ и Заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-149/22.05.2015 г. съм 

определена за член на Научното жури. 

Съгласно Протокол №1 oт първото заседание на Научното Жури е решено да изготвя 

становище по конкурса за доцент към Факултета по Фармация при МУ - Варна по научната 

специалност „Нефрология“ за нуждите на Катедра по Предклинични и клинични науки, 

Клиника по Диализа в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД. 

Конкурсът е обявен в ДВ бр.23/27.03.2015 г. Той е съобразен със Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за приложението му 

(ППЗРАСРБ) в МУ- Варна. На основание на по-горе посочените законови документи са 

спазени всички процедурни изисквания по обявяване на конкурса, срока за подаване на 

документи и по избора на Научно жури. 

Единствен кандидат в конкурса е Светла Василева Стайкова, доктор по медицина.  

 

2. Биографични данни на кандидата: 

Светла Василева Стайкова е родена на 21.07.1963 г. в с. Люляково, Бургаска област. 

Завършва Руска езикова гимназия в Бургас и медицина в МУ- Варна през 1987 год.  

Професионалният й път започва в община Руен, Бургаски окръг, където работи 3 

години като лекар, завеждащ селски здравен участък. В периода 1992 – 1995 г. работи като 

ординатор в Центъра по хемодиализа в кв. „Владиславово“ – Варна, а от 1995 г. след конкурс 
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е избрана за асистент, старши асистент и главен асистент в Клиника по нефрология и диализа 

в МУ- Варна. 

Светла Стайкова придобива специалности по вътрешни болести през 1993 г. и 

нефрология през 1995 година.  Д-р Стайкова е доктор по медицина от 2001 г. след успешно 

защитена дисертация на тема: ''Имунна реактивност при болни с хронична бъбречна 

недостатъчност''.  

Тя членува в редица професионални дружества и асоциации: БЛС, Дружество по 

Нефрология, Българска бъбречна асоциация, Балканска, Европейска и Световна асоциации  

по нефрология. Д-р Светла Стайкова е член на редколегията на списание ''Актуална 

нефрология''.  

  

3. Научна дейност, научна активност и научни приноси: 

Оценката на кандидата за академичната длъжност „доцент” – Светла Стайкова е 

комплексна и включва научна, учебно-преподавателска и изследователска дейност съгласно 

Приложение №1 от действащия Правилник за развитие на академичния състав в МУ- Варна. 

Тя може да бъде представена и анализирана по следния начин: 

   

Научна активност, свързана с научно-изследователска дейност: 

Научната дейност на Светла Стайкова съм оценила на базата на 38 реални публикации: 

Реални научни публикации (печатни и електронни) 

1. Дисертационен труд 

 дисертационен труд – 1 

2. Участие в монографии и учебни помагала 

 2 монографии – 1 самостоятелна и 1 в съавторство 

 1 учебник по нефрология – (в съавторство) 

3. Публикации в международни научни списания 

 8 публикации в международни списания, от които 3 с импакт фактор 

4. Публикации в български научни издания  

 26 публикации в български списания 

 в 16 от тях тя е първи автор 

5. Резюмета от български и международни конгреси, симпозиуми и конференции 

 52 научни съобщения, от които 47 доклада и 5 постера:  

 44 научни съобщения с доклади у нас и 3 доклада на международни конференции 

 5 постера, от които 4 у нас и 1 на международна конференция  
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Научната й продукция в наукометричен аспект може да се обобщи по следния начин: 

 

А/ Общ брой научни разработки   

 Реални публикации                   - 38 

 Автореферат на дисертационния труд                             - 1  

 Монографии                                                                                              - 2    

 Учебници                                                                                                   - 1 глава 

 Учебно пособие  -                                                                                     - 1  

 Публикации в български научни списания                                           - 26 

 Публикации в международни списания                                                - 8            

 Съобщения (резюмета) на конференции в чужбина                           - 4            

 Съобщения (резюмета) на конференции в България                           - 48   

Б/ Общ брой на цитиранията 

Според справка на МУ - Варна д-р Светла Стайкова има 7 цитирания от други автори. 

В/ Авторство 

 В рецензираните 38 заглавия - първи автор е на 19 (50%) 

o Самостоятелен автор  - 2 публикации 

o В колектив   - 36 публикации 

Г/ Импакт фактор  

 Общ IF - 29.694 

 

Оценка на научната активност 

Обобщено научната дейност  може да бъде подразделена на следните тематики в 

областтта на нефрологията и хемодиализата: 

 Имунологичен дефицит при болни с бъбречна недостатъчност 

 Лечение на реналната анемия 

 Нарушения на минералния метаболизъм 

 Психиатрични промени при болни на хемодиализа и психологични проблеми на 

пациентите в периода на адаптация към заместителното лечение 

 Лабораторни промени при нефрологично болни 

 Перитонеална диализа 

 Катетър-свързани инфекции 

 Плазмафереза 

 Съдов достъп при хемодиализа и др. 
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ІІІ. Количествени показатели по критериите (табл.1) 

Научна степен/ Научно звание Доцент (изисквания) Светла Василева Стайкова 

(покрити критерии) 

Общ брой публикации 25 38 

В т.число в международни сп. 3 8 

Самостоятелен или първи автор 10 19 първи автор 

Импакт – фактор (общ) Над 5 29.694 

Дисертанти - - 

Цитирания 10 7 

 

4. Практическа дейност: 

От завършването си в Медицински Университет – Варна през 1987 г., Светла Стайкова 

работи като лекар до настоящия момент. 

Има 5 участия в научно-приложни програми и 7 клинични проучвания за подобряване 

на професионалната квалификация. 

 

5. Учебно-преподавателска дейност: 

Преподавателският опит на Д-р Светла Стайкова в МУ - Варна е 19 години, като 

последователно е заемала длъжностите асистент, старши и главен асистент в Клиника по 

нефрология и диализа към Катедрата по ВБ.  

Тя участва в провеждането на упражнения на студенти от 5-ти курс медицина, обучение 

на специализанти по вътрешни болести и нефрология и стажант-лекари. 

Нейната учебна натовареност за последните 5 години може да се представи така:  

 

Учебна година Общ брой учебни часове  

2009/2010 242 уч. ч. 

2010/2011 238 уч. ч. 

2011/2012 297 уч. ч. 

2012/2013 242 уч. ч. 

2013/2014 240 уч. ч. 

 

Д-р Светла Стайкова ползва в своята работа английски език. 

 

6. По провеждането на процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент” не 

се установяват нарушения до настоящия момент. 
 

7. Заключение: 

На основание на критериите, посочени в Приложение №1 от ППЗРАСРБ в МУ-Варна 

предлагам на почитаемите членове на Научното Жури да гласуват положително и предложат 

на Ректора на МУ - Варна Светла Василева Стайкова, д.м. да заеме академичната длъжност 

„доцент” по научната специалност „Нефрология“ за нуждите на Катедрата по предклинични 

и клинични науки, към Факултета по Фармация при МУ- Варна. 

 

09.06.2015 г.       С уважение: 

гр. Варна      Проф. д-р Валентина Маджова, д.м. 


