СТАНОВИЩЕ
по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент”
в професионално направление: 7.3 Фармация,
по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”
за нуждите на катедра „Физикохимия”
на Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“,
обявен в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.
от
проф. Илко Николаев Гетов, дф
Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София,
член на научно жури съгласно Заповед № РД-38-156/02.04.2020 г. на Ректора на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“

Единствен кандидат в обявения конкурс е гл. ас. Калина Гочева Андреевска – доктор по фармация
(ПН 7.3 Фармация, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“) от катедра „Физикохимия” на Факултет по химия и фармация на Софийски Университет
„Св. Климент Охридски“.
Биографични данни: Гл. ас. Андреевска има завършена магистърска степен в ПН 7.3 Фармация през
2000 г. във Фармацевтичен факултет на Медицински университет София, придобита ОНС доктор по
специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (2011 г.) с
дисертация на тема: „Медико-социални и икономически проучвания на лекарствената употреба при
пациенти с ХОББ“, специалност за СДО по Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна
практика от 2007 г. и към момента е специализант за придобиване на специалност по Болнична
фармация. Включена е в Регистъра за академични длъжности и дисертации на НАЦИД.
След дипломирането си последователно работи на различни длъжности във Фармацевтичен
факултет на МУ-София, Фармацевтичен факултет на МУ-Пловдив, фармацевтичната индустрия, вкл.
като продуктов мениджър, от м. април 2011 г. последователно е асистент и главен асистент към
катедра „Фармацевтични науки“ на ФФ на МУ-Пловдив, а от м. юни 2018 г. е избрана с единодушие за
главен асистент от Факултетния съвет на ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Към момента е член на
екипа на Учебно-научната лаборатория по Социална фармация към катедрата по „Физикохимия“ с
ръководител проф. Златка Димитрова, д.ф.н. Общ трудов стаж по специалността 24,5 години, общ
преподавателски стаж над 9 години.
Научна дейност: В настоящия конкурс гл. ас. Андреевска участва със солидна научна продукция, като
са представени за оценяване всички публикации след придобиване на ОНС „Доктор“. Научното
творчеството на кандидата е представено като: автореферат на дисертационен труд; хабилитационен
труд/монографии – 2 бр. (едната в съавторство); глави от монографии – 2 бр.; участие в авторски
колективи на учебни помагала – 10 бр.; публикации и доклади, публикувани в научни издания,
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 21 бр.; публикации
и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в
редактирани колективни томове – 94 бр. От представените публикации и доказателства е видно, че 45
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са в чуждестранни и български периодични научни списания на английски език – в т.ч. учебник по
История на фармацията на англ. език през 2017, участия в научни форуми в чужбина и в страната с
международно участие, 7 статии в списания с импакт фактор по Thomson Reuters, два успешно
финализирани научни проекти, финансирани от МУ-София и СУ, публикации със студенти, лекции и
участие в обучителни модули за медицински специалисти. Всички оценявани публикации са след 2011
г. и само една е под печат към датата на изготвяне на настоящото становище. Справка в базата-данни
Scopus показва за кандидата 7 публикации, два цитата и индивидуален h-index 1. Публикациите,
автореферата и хабилитационния труд са в основната сфера на научни интереси на гл. ас. Андреевска:
Фармацевтични грижи, Фармацевтичен маркетинг, История на фармацията, ХОББ и астма,
Проследяване на лекарствената безопасност.
Всички публикации са в съавторство и с големи и разнородни научни колективи (с изключение
на автореферата, една самостоятелна монография и една глава в монография), което е показателно за
интересите, капацитета и експертизата на д-р Андреевска. Очевидно тя е търсен изследовател и
ползотворен член на научните екипи. Кандидатът е първи автор в 10 публикации, втори, трети и
следващ във всички останали. Представени са данни за общо 58 положителни цитирания на 36 от
научните й трудове, като най-цитираната статия е от 2014 г. с общо 5 цитата от чуждестранни автори, 8
публикации са цитирани по 3 пъти, два от цитатите са в научни списания с импакт фактор (2016 и 2017).
Научните интереси на гл. ас. Андреевска са в областта на фармацевтичните грижи, история на
фармацията, фармацевтичния маркетинг и проучванията на лекарствената употреба за специфични
заболявания. Основната част от научните разработки са синтезирани в справката за приносите и
разделени като научно-теоретични и научно приложни:
1. Изучаване и изясняване на медицинските, икономическите и психологическите фактори за
правилното провеждане на лекарствената терапия.
2. Прилагане на съвременните подходи и методики за фармацевтични грижи с цел избягване
на лекарство-свързани проблеми.
3. Изследване на връзката между фармацевтичните грижи и фармакоикономиката и
охарактеризиране на нуждата от прилагането на фармацевтични грижи с цел намаляване
икономическите разходи при възникване на лекарство-свързани проблеми.
4. Изграждане на примерен подход за проучване и оценка на наличност и достъпност до
лекарства (отпускани без лекарско предписание), като критерии за нивото на обслужване в
аптеките.
5. Маркетингови анализи при разработването на нови лекарствени продукти във
фармацевтично предприятие, както и налагането им на пазара – ХОББ, астма, хипертония,
неврологични заболявания и хранителни добавки с цел изготвяне на оптимален
маркетингов план и комуникация.
6. Особености на спецификата на фармацевтичните грижи при пациенти с астма и ХОББ, като
са предложени практически алгоритми за консултиране в условията на аптека.
7. Систематизирани анализи на историческите условия за възникване и развитие на
аптечната мрежа в Бургаския регион.
8. Обосновка и историческа трактовка на феминизирането на професията на магистърфармацевта, проследяване на ролята и приноса на първите жени фармацевти в страната.
Резултатите от научно-изследователска дейност на кандидата са значими и изчерпателно
документирани. Приемам представената справка за приносите, но считам че изброените приноси
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могат да бъдат по-синтезирани и специфицирани като въздействие върху теорията, методологията и
практиката.
Педагогогическа дейност: Гл. ас. Андреевска има богат педагогически опит и осъществява
преподавателска дейност във Факултета по химия и фармация на СУ от 2018 г. Значимо предимство е
опитът й във Фармацевтичен факултет на МУ-Пловдив, където започва академичната си кариера като
асистент през 2011 г. Като главен асистент вече две последователни учебни години във ФХФ
кандидата има необходимата учебна натовареност, участва в разработването и осъвременяването на
учебни програми, протоколи и материали, и води занятия (практически упражнения и семинари) по
всички специални учебни дисциплини за студенти магистърска степен по фармация. Средната й
учебна натовареност надвишава изискванията на Правилник за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.
Гл. ас. Андреевска, за краткото време като член на академичната общност на ФХФ, има
значими постижения в педагогическата дейност и работата със студенти, доказателство за което са
съвместните 5 научни публикации и 9 участия в научни форуми със студенти и докторанти.
Обща оценка: Представените материали по конкурса ми дават основание да считам, че гл.ас. Калина
Андреевска, дф покрива всички основни и допълнителни изисквания за заемане на академичната
длъжност „доцент” в СУ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Тя има дългогодишна и разностранна
преподавателска и научна дейност. Научните разработки са определено фокусирани в областта на
социалната фармация, социалната медицина и организацията на здравеопазването и фармацията.
Кандидатът е утвърден специалист и има доказани достижения в своята научна област.
Преподавателската й дейност и опит са богати и продължителни и удовлетворяват изискванията за
заемане на длъжността.
Заключение: Като член на Научното жури по обявения конкурс считам, че по отношение на научноизследователската дейност и наукометрични показатели, кандидатът отговаря на изискванията на
ЗРАСРБ. Защитена е дисертация за ОНС „доктор” в научна специалност, която е съответна на
професионалното направление и научна специалност на конкурса. Научната и преподавателска
дейности са в областта на медико-социалните аспекти на фармацевтичната наука и практика. Научната
продукция е достатъчна по обем, налице са доказателства, че тя продължава да работи много
интензивно в избраната област и надвишава значимо минималните национални критерии за заемане
на академичната длъжност „доцент“.
Д-р Андреевска има богат педагогически опит, но й предстои да адаптира и насочи
изследванията и резултатите на бъдещите си научни разработки по-изразено в подкрепа на
обучението и придобиването на нови практически умения и компетенции на студентите. По отношение
на всички показатели имам висока оценка за кандидата и това ми дава основание да препоръчам
убедено на Уважаемото Научно жури да избере за заемане на академичната длъжност „Доцент”
кандидата в настоящия конкурс, гл. ас. Калина Гочева Андреевска, дф.
Член на научното жури: Ilko Nikolaev Getov Date: 2020.08.31 17:12:34 +03'00'
Проф. Илко Николаев Гетов, дф
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