
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. Диан Ангелов Вангелов 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, катедра 

„Геология, палеонтология и изкопаеми горива” 

 

относно 

 

конкурса за академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.4. 

Науки за Земята, научна специалност „Палеонтология и стратиграфия”, обявен 

за нуждите на СУ “Св. Кл. Охридски” ГГФ, катедра „Геология, палеонтология и 

изкопаеми горива“. 

 

 Конкурсът е обявен в държавен вестник бр. 44 от 29. 05. 2018 г. Представените 

документи и материали отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав и правилника за приложение, което е потвърдено и от комисията 

и съответните инстанции за допускане до процедура. 

 В обявения конкурс за „доцент” участва един кандидат – гл. ас. д-р Вяра 

Идакиева Стоянова от катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“. 

 Кандидатът е изследовател с научни интереси и компетентност в областта на 

амонитната хроно- и биостратиграгфия, мезозойската стратиграфия и палеонтология. 

 Списъкът на научните й публикации включва 5 публикации за придобиване на 

научна и образователна степен „доктор“, 12 след придобиването й, 13 разширени 

резюмета от конференции и други форуми и 11 абстракта, като по-голямата част от 

тях са на английски и са публикувани в прeстижни международни издания с IF.  

 Всички публикации са в тематичния обсег на обявения конкурс по 

палеонтология и стратиграфия. От предоставената справка за записите в световните 

бази данни Web of Science и Scopus се вижда, че тя има 12/17 индексирани документа 

и 163/214 цитата, индекс на Хирш h-index 5.  

 Кандидатът е участвал в 10 научноизследователски проекта (1 международен) 

и 11 научни конференции и симпозиуми в чужбина.  

 Основните приноси на кандидата са в следните области:  



 амонитна фауна, амонитна биостратиграфия и хроностратиграфия в 

интервала горен титон-долен апт (в България, на о-в Ливингстън, 

Антарктика и в Южен Тибет, Китай);  

 събитийна стратиграфия в долния апт (ОАЕ 1а) в България и Южен Тибет, 

Китай;  

 таксономия и палеоекология на склерактиниите и други придружаващи ги 

групи в Ургонския комплекс (долен барем-долен апт) в България. 

Преподавателската дейност на д-р Идакиева включва лекции по дисциплината 

Палеонтология (задължителен курс в ОКС бакалавър по спец. Геология) и 

Палеонтология и исторична геология (избираем курс в ОКС бакалавър на спец. 

География и Биология и Биология и Химия), както и упражнения по специалностите 

Палеонтология, Еволюционна палеонтология, Палеонтология и исторична геология, 

Секвентна и събитийна стратиграфия, Циклична и високоразделителна стратиграфия. 

 В последните 13 години е участвала в ръководството на теренната практика по 

Палентология и стратиграфия. 

 

В заключение  бих желал да предложа на Уважаемото научно жури  да 

присъди академичната длъжност „доцент“ на гл. ас. д-р Вяра Идакиева Стоянова 

за нуждите на катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ към 

Геолого-географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

 

 

 

 

 

София, 06.11.2018 г.        С Уважение: 

           (доц. Диан Вангелов) 

  


