СТАНОВИЩЕ

на доц. д-р Христо Цачев Цачев (председател на научното жури)
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално
направление 2.1. Филология (класически езици - фармацевтична терминология), научна
област 2. Хуманитарни науки, за нуждите на Факултета по химия и фармация на
Софийския университет „Св. Климент Охридски", обявен в Държавен вестник, бр.
14/19.02.2016 г.

В настоящия конкурс участва един кандидат, гл. ас. д-р Михаела Йорданова.
Изискванията и документите за участието на кандидатката в конкурса са
изпълнени и предоставени.
Д-р Йорданова е преподавател по Латински език и фармацевтична терминология
във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

Анализът на кариерния профил на гл. ас. д-р Михаела Панайотова показва, че
кандидатката има последователно развитие в академичната общност. Тя завършва
средното си образование в Националната гимназия за древни езици и култури
„Константин-Кирил Философ" през 1984 г. и специалност „Класическа филология" в
Софийския университет „Св.Климент Охридски" през 1989 г. като магистър по
класическа филология със специализация „Антична култура".
Гл. ас. д-р Михаела Панайотова Йорданова има 19 години трудов стаж като
редовен преподавател по класически езици и старогръцка култура в Нов български
университет и като хоноруван преподавател по класически езици в СУ „Св. Климент
Охридски".
От 2011 работи като щатен преподавател по латински език към МУ – Пловдив за
една година, а от 2012 г. е хоноруван преподавател по латински език и фармацевтична

терминология към Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св.
Климент Охридски".
През 2005 г. Михаела Йорданова защитава дисертация на тема „Елински
орфически паметници - интерпретативен и сравнителен анализ.
Член е на Федерацията на асоциациите на класическите филолози (FIEC).
Участвала е в четири научни проекта.
Анализът на представените научни статии показва съответствие на научните
интереси на кандидатката с профила на конкурса, а именно приложението на
класическите езици в областта на медицината и фармацията. Представени са 26 научни
труда, сред които 13 публикации в научни издания, 15 участия на научни форуми с
доклади и презентации, две учебни помагала, списък с 39 цитирания.
Научните интереси на гл. ас. д-р Михаела Йорданова са насочени към културноисторическите модели в старогръцката и тракийската култура, като в последните
години кандидатката изследва лечителството сред тракийската общност. Едновременно
с това е разработила две учебни помагала (едното под печат) по фармацевтична
терминология за студентите по фармация и другите медицински специалности.
Авторката има определен научен интерес и приноси в изследването на медицински
източници от древността, както и по отношение на латинския и древногръцкия
произход на съвременните фармацевтични термини.
Учебно-методичната и преподавателска дейност на кандидатката. От
представената справка на кандидатката не става ясно каква учебна натовареност е
имала през последните години и дали е участвала като ръководител или консултант на
дипломни работи. Тези пропуски в информацията обаче не намаляват общата ми
оценката ми за гл. ас. д-р Михаела Йорданова като доказан преподавател и учен.
Потвърждение за това е и публикуването на две учебни помагала, свързани със
студентските програми по латински език за фармацевти.

Заключение. гл. ас. д-р Михаела Йорданова е ерудиран, задълбочен,
последователен в научната и преподавателската си кариера учен. Нейното профилиране
към медицинска и фармацевтична терминология съответства на нуждите на факултета
по Химия и Фармация във връзка с настоящия конкурс.

Налице са условията за одобряване на кандидатурата на Михаела
Йорданова за заемане на длъжността „Доцент“.
Предлагам гл. ас. д-р Михаела Йорданова да получи академичната
длъжност „доцент" в професионално направление 2.1. Филология (класически
езици -фармацевтична терминология), научна област 2. Хуманитарни науки.

София, 18.07.2016 г.

Доц. д-р Христо Цачев

