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СТАНОВИЩЕ
От доцент Даниела Димитрова Грекова-Кафалова, дф
Катедра „Фармацевтични науки“
Фармацевтичен факултет, МУ-Пловдив
ОТНОСНО:
Конкурс за академична длъжност „Доцент” в Професионално направление 7.3„Фармация”,
Научна специалност “Социална медицина и

организация наздравеопазването и

фармацията” за нуждите на Факултет по химия и фармация, обявен в ДВ бр. 20/13.03.2020
г.
Единствен кандидат за обявения конкурс е гл. ас. Калина Гочева Андреевска, дф.
Завършва „Фармация” във Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София.
В периода 2003 – 2007 специализира „Организация и икономика на дистрибуторската и
аптечната практика“ във Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София и
през2007 г. придобива права на „Специалист“. През 2010 г. придобива ОНС „Доктор“ по
научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията”. През 2016 г. е зачислена за специализация по „Болнична фармация“ към
Фармацевтичен факултет при Медицински университет – Пловдив.
Професионалната й кариера започва през 1994 г. като помощник-фармацевт във ФФ при
МУ-София, впоследствие научен сътрудник от 1999 г. до 2001 г. Успоредно с това работи
като медицински представител във фармацевтичната компания GSK. От 2001 г. до 2006 г.
заема

подобна

позиция

във

фармацевтичната

компания

Бьорингер

Ингелхайм,

представителство за България, където след 2006 г. заема позиция „Продуктов мениджър“.
През 2011 г. започва академична кариера във Фармацевтичен факултет при Медицински
университет – Пловдив. Последователно е асистент и главен асистент в Катедра
„Фармацевтични науки“. От м. юни 2018 г., след проведен конкурс, досега заема
академичната длъжност „Главен асистент” в Учебно-научна лаборатория „Социална
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фармация”, към Катедра „Физикохимия” на Факултет по химия и фармация, СУ „Свети
Климент Охридски”.
Гл. асистент Андреевска владее отлично писмено и говоримо английскии на добро
ниво – руски език. Притежава отлични умения за работа с компютър.
Съгласно представените документи, гл. ас. Андреевска е преподавател с годишна учебна
натовареност, надвишаваща изискванията за академичната длъжност „Главен асистент“.
Наукометричната оценка на кандидата е извършено в съответствие с чл. 105, ал.1 и чл.112,
ал.1 от Правилника за условията и реда запридобиване на научни степени и заемане на
академични

длъжности

в

СУ

„Св.Климент

Охридски”,

както

и

действащото

законодателство в страната.
Гл. ас. Калина Андреевска се представя в конкурса нагледно с документи, изготвени по
раздели, в съответствие с последните изменения в Закона за развитието на академичния
състав и Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България:
1.Списък на цялостната научна продукция
Хабилитационен труд/ монография – 2 броя. 1 самостоятелна монография и 1 в
съавторство.
Публикувана глава от колективна монография – 2 броя.
Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация – 23 броя. 11 от научните публикации
са в списания с импакт фактор.
Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или
публикувани в редактирани колективни томове – 100 броя, от тях 1 научна статия е под
печат.
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Учебници и учебни пособия – 10 броя.
2. Списък на научна продукция след защита на дисертационен труд и несвързана с
дисертационния труд
Хабилитационен труд/ монография – 2 броя. 1 самостоятелна монография и 1 в
съавторство.
Публикувана глава от колективна монография – 2 броя.
Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация – 21 броя. 11 от научните публикации
са в списания с импакт фактор.
Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или
публикувани в редактирани колективни томове – 94 броя, 1 от тях под печат.
Учебници и учебни пособия – 10 броя.
Представени са справки за цитирания от Централна медицинска библиотека на МУСофия. Установени са 29 реални цитирания, от тях 10 цитирания в научни издания,
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, в
монографии и колективни томове и 19 цитирания в нереферирани списания с научно
рецензиране.
Публикационната активност на гл. ас. Калина Гочева Андреевска, дф е равномерно
разпределена през годините. Качеството и количеството на научната продукция след
защитата на дисертационния труд надхвърлят изискванията за заемане на академична
длъжност „доцент”.
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:

4
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 и приносите от научно-изследователска дейност на кандидата са значими и
изчерпателно документирани.

Главен асистент Андреевска е участвала в 2 проекта, финансирани от СМН на МУСофия и СУ-София, като участник в научните екипи.
Представената научна продукция в количествено и качествено отношение надвишава
значително

минималните

национални

изисквания

за

заемане

на

академична

длъжност„доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
респективноПрофесионално направление 7.3 „Фармация”.
В заключение
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От направения анализ на научните трудове, научната активност, преподавателската
дейност, научните приноси и доказателствата за тях може да се направи извода, че гл.ас.
Калина Андреевска, дф отговаря убедително на критериите за присъждане на научното
звание "доцент". Тя има богат педагогически опит и е изграден преподавател. Надхвърля
изискванията за заемане на академичната длъжност "доцент", съобразно ЗРАСРБ и
Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на
академични длъжности в СУ-София.
Въз основа на всички гореизложени факти и като член на научното жури, си
позволявам убедително да препоръчам на уважаемото жури да избере за „доцент” в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.3.
“Фармация”

и

научна

специалност

„Социална

медицина

и

организация

на

здравеопазването и фармацията” за нуждите на Факултет по химия и фармация, на СУСофия, Гл.ас. Калина Гочева Андреевска, д.ф.

11.09.2020 г.

Член на научното жури:
доц. Даниела Кафалова, дф
катедра Фармацевтични науки
Фармацевтичен факултет
Медицински Университет-Пловдив

