
СТАНОВИЩЕ  
 

на доц. д-р Божидар Петков Галуцов,  катедра Биофизика и радиобиология на 
Биологически факултет при СУ «Св. Кл. Охридски»  
 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” 
по специалност 4.3 Биологични науки (биофизика), за нуждите на  

Медицински факултет при Софийски университет «Свети Климент Охридски»,  
  

с кандидат: д-р Румяна Атанасова Бакалова-Желева, доцент в катедра Физика, 
биофизика и рентгенология на Медицински факултет при СУ «Св. Кл. Охридски»  
 

 
 

Румяна Бакалова-Желева е завършила висшето си образование в 

Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност Молекулярна 

биология, специализация Биохимия. Изготвя докторска дисертация в Института по 

Физиология на БАН. През 1990 г. печели конкурс за асистент по Биофизика в 

катедрата по Физика и биофизика – Медицински факултет, МУ София, където по-

късно е повишена в главен асистент. Нейната педагогическа практика като 

асистент включва провеждане на практически занятия и семинари със студенти от 

различни специалности в МУ.  През 1999 спечелва двугодишна стипендия от 

Японската агенция за наука и технологии, в 2001 г. печели конкурс за 

изследователска работа в Япония, където развива изключително активна научно-

изследователска и преподавателска дейност, печелейки няколко престижни конкурса 

и научни награди. В 2002 г. е удостоена със стипендия на JSPS, за изключителни 

постижения в областта на науката с цел участия в дискусии, семинари и изнасяне на 

лекции. В периода 2005-2007 е доцент в Националния институт за авангардни 

науки и технологии (AIST), Такаматсу, Япония, а през 2007 д-р Бакалова е 

назначена след  конкурс за „старши научен сътрудник" в Катедрата по биофизика 

на Молекулярния имиджинг център, при Националния институт по радиологични 

изследвания (NIRS), Чиба. От 2009 г. е доцент в катедра Физика, биофизика и 

рентгенология на Медицински факултет при СУ «Св. Кл. Охридски».  

Основната й изследователска практика е съсредоточена върху различни 

проблеми на медицинската биофизика, на различно ниво на биологична 

организация, а в последните години върху използването на нанотехнологиите в 

медицинската практика. Владее много широк спектър от съвременни биофизични и 

молекулярно биологични методики, които умело прилага в експерименталната си 

дейност.  



Наукометричните данни на доц. Бакалова са изключително впечатляващи – 

цялостната й научна продукция е от 132 труда, от които 81 в реномирани списания. 

Общ импакт фактор – 335, цитати над 1100, 11 патента, ръководи 2 национални, 4 

ведомствени и 2 международни научни проекти, както и активно участва в 

изпълнението на други 5 международни проекти 

Преподавателската й дейност като лектор, включва изнасяне на курсове по 

Биофизика в СУ, по Молекулна биофизика за магистри в Киники Университет – 

Япония. Навсякъде се ползва с висок авторитет като лектор, преподаващ 

последните новости в областта на биофизиката.  

 

Заключение:  

Изхождайки от дългогодишната преподавателска практика на Румяна Бакалова-

Желева, нейните забележителни умения като организатор и изпълнител на 

научно-изследователската дейност, високия й преподавателски и научен 

авторитет убедено препоръвам на почитаемия Факултетен съвет на Медицинския 

факултет на СУ «Св.Кл. Охридски» да й присъди научната длъжност «професор». 

 

София, 24.09.2011 г.   Изготвил становището: 

         / доц. Б. Галуцов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 



Представената дисертация е завършен труд в ясно очертана актуална област на 

науката и е изпълнена на изключително високо методично и теоретично ниво. 

Работата има очевидни и доказани фундаментални и приложни приноси в 

областта на биофизиката, нанотехнологиите и медицината. Всичко това ми дава 

основание убедено да подкрепя присъждането на доцент Румяна Бакалова-

Желева на научната степен „доктор на науките”  

 

24 септември 2011 г.  

С О Ф И Я 

Член на научното жури по конкурса: 

 

............................................................... 

Доц. д-р Василий Голцев,  

ръководител на Катедра Биофизика и 

радиобиология при БФ на СУ „Св.Кл. Охридски” 

 


