СТАНОВИЩЕ

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” в професионално
направление 7.3 „Фармация”, научна специалност “Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията” за нуждите на Факултета по химия и фармация,
обявен в ДВ бр. 21/13.03.2020 г.

от доц. Сава Огнянов, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, член на
Научното жури, назначено със заповед № РД 38-156/02.04.2020 г. на Ректора на СУ
”Св. Климент Охридски”

Документи за участие в конкурса в законовия срок е подал само един кандидат – главен
асистент Калина Гочева Андреевска, дф. Научното жури на проведеното заседание на
28.07.2020г. прие, че предоставената от кандидата научна продукция за участие в
конкурса съответства на минималните национални изисквания и я допусна до научно
оценяване. Прилагам становище е изготвено в съответствие със Закона за развитие на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за приложение на
Закона за развитие на академичния състав (ППЗРАС) и Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски”.
I. Учебно-преподавателска дейност: Гл.ас. Калина Гочева Андреевска, д.ф отдавна е
изминала началните етапи на академична кариера, има изградено име и се е доказала
сред преподавателските екипи и студентите във фармацевтичните факултети у нас като
ерудиран и силно мотивиран , високо етичен преподавател и изследовател и участва
като съавтор в колективни разработки с преподаватели от всички факултети по
фармация. От назначаването й в СУ “Св. Кл. Охридски, Факултет по химия и
фармация, гл. ас. Калина Гочева Андреевска, дф участва активно в преподавателската
работа на Факултета, като е водилa упражнения и семинари по всички специални
медико-социални дисциплини за студенти в магистърска степен “Фармация” на ФХФ
със средна годишна учебна натовареност над норматива, видно от справката й за
учебната й натовареност. Основната заетост е по дисциплинитe “Социална фармация и
фармацевтично законодателство”, „История на фармацията” и ”фармацевтични грижи”,
но участва и в разработването на учебните програми на английски за чуждо езиковото
обучение за студенти по фармация . Подготовката и участието в преподаване на
английски език издига националното и международно признание на лабораторията,
факултета и университета. Съавтор е в 10 учебни пособия, 1 на английски език.
II. Научноизследователска дейност: Цялостната научна продукция нa гл.ас. Калина
Гочева Андреевска, дф включва 141 труда, от които 1 колективнa монография, две
глави в монография, 23 научни публикации в реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни, от които 11 с импакт фактор и 1 Хабилитационен
труд/самостоятелна монография. Останалите трудове 100 са публикувани в
нереферирани списания и доклади от научни конференции, 10 учебни помагала;

участие в два научни проекта и два пъти лектор на научни прояви. За участие в
конкурса, кандидатката представя 133 научни труда, от които, две глави в монография,
21 публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация,1 колективна монография по
проблемите на клиничната фармацевтична практика в областта на педиатрията, 1
хабилитационен труд/ самостоятелна монография в областта на фармацевтичните
грижи и 94 публикации и /доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове , от които еднa е под
печат,10 учебни помагала; участие в два научни проекта и два пъти лектор на научни
прояви. От всички научно оценявани публикации 11 са с импакт фактор. Основната
тематика на публикациите е медико-социална, изцяло попада в обхвата на научната
специалност на обявения конкурс и потвърждава справката за приносите на авторката.
Основната част от изследванията са ориентирани в следните направления:
Фармакотерапия на социално значими заболявания, клинична фармация и
фармацевтични грижи, Лекарствена безопасност; История на фармацията, Национална
лекарствена политика, лекарствена регулация, добри практики във фармацевтичния
сектор и др; Фармакоикономика и оценка на здравни технологии и др. Съгласно
препоръчителните изисквания на ФХФ на СУ, гл.ас. Калина Гочева Андреевска, дф е
представилa за участие в конкурса и хабилитационен труд/ самостоятелна монография
на тема: “ Фармацевтични грижи във фармацевтичната практика”. Научните
изследвания на гл.ас. Калина Гочева Андреевска, дф имат безспорен принос в различни
области на социалната фармация, за което говори представената справкa за
цитиранията, включваща 29 цитирания върху научната продукция на кандидата.
Сред представените документи са налице и доказателства за активната и задълбочена
работа на кандидатката със студенти във ФХФ. Общо 5 публикации са в съавторство
със студенти, като 2 са публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световно известни научни бази данни. Участията в научни форуми с разработки,
включващи студенти са 9, и 14 в предстоящи такива.
При необходими не по-малко от 400 точки, представената научна продукция от гл.ас.
Калина Гочева Андреевска,дф съответства на 1596,86 точки.
III. Административна дейност: Гл. ас. Калина Гочева Андреевска, дф. има
разностранен административен и съсловен опит и изяви. Член е на контролната
комисия на Българска Асоциация за Лекарствена Информация, участва в управителния
съвет на Balkan Medical Union за България, работила е като експерт по оценка на
здравни технологии към Националния център по обществено здраве и анализи.
VI. Кариерно развитие на кандидата: гл.ас. Калина Гочева Андреевска,дф се
дипломира като магистър по фармация през 2001 г. във Фармацевтичен факултет на
Медицински университет - София. След дипломирането си започва работа в
международни фармацевтични фирми като медицински представител и продуктов
мениджър в Глаксо Смит Клайн и Бьорингер Ингелхайм. През периода 2013 г. - 2018
г. заема академичните длъжности “асистент” и „главен асистент” в Медицински
университет–Пловдив, Фармацевтичен факултет, Катедрата фармацевтични науки.
През 2010 г. разработва докторска дисертация в Медицински университет–Пловдив,
Фармацевтичен факултет на тема: „ Медико-социални и икономически проучвания на

лекарствената употреба при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест
(ХОББ) “ и я защитава успешно пред СНС по Хигиена, професионални болести и
социална медицина към ВАК и получава образователната и научна степен „доктор” по
научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията”. Придобила е специалност Организация и икономика на
дистрибуторската и аптечна практика през 2007 г. От 2018 г. досега заема след конкурс
академичната длъжност „Главен асистент” в Учебно-научна лаборатория „Социална
фармация”, към Катедра „Физикохимия” на Факултет по химия и фармация, СУ „Свети
Климент Охридски”. Има общ научно-преподавателски стаж от 24 г. и 6 месеца, от
които 2 г. и 4 м. във ФХФ към СУ „Св. Климент Охридски”.
V. Заключение: Въз основа на изложения по-горе анализ давам своята положителна
оценка за преподавателската дейност и научните изследвания на гл.ас. Калина Гочева
Андреевска, дф. Считам, че Калина Гочева Андреевска, дф е изграден преподавател и
изследовател и далеч надхвърля минималните национални изисквания на ЗРАСРБ,
Правилника за неговото приложение, както и препоръчителните критерии на СУ „Св.
Кл. Охридски” за академичната длъжност „Доцент”. Препоръчам на уважаемото
Научно жури и на членовете на Научния факултетен съвет на Факултета по химия и
фармация при СУ “Св. Климент Охридски” да гласуват за присъждането на
академичната длъжност “Доцент” на гл.ас. Калина Гочева Андреевска, дф в
професионално направление 7.3 „Фармация“ и научна специалност “Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, за което ще гласувам с
„ЗА“.

09.09.2020 г.

Подпис:........................................
/ Доц. Сава Огнянов, /

