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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Гергана П. Василева, ИБЕИ–БАН
относно кандидатурата на гл. ас. д-р Катя Георгиева за доцент

по Паразитология и хелминтология към секция “Биоразнообразие и екология на
паразитите” на ИБЕИ – БАН

Единствен  кандидат  по  обявения  конкурс  за  доцент  е  гл.  ас.  д-р  Катя  Иванова

Георгиева. Кандидатът участва в конкурса с общо 27 научни труда, от които 5 представляват

автореферат и публикации по дисертация за придобиване на образователна и научна степен

“доктор”. В настоящия конкурс д-р Георгиева участва с 22 научни труда, които са статии в

специализирани научни списания и в тематични сборници.

Прегледът на предоставените по конкурса публикации показва, че от 22 научни труда,

12 са отпечатани в списания с импакт-фактор, което съответства напълно на критериите на

Научния съвет на ИБЕИ-БАН за заемане на научната длъжност “доцент”. Тези статии са в

специализирани международни издания като Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,  PLoS One,

Folia Parasitologica, Parasitology Research, Acta Parasitologica и др. От останалите 10 научни

статии, седем са в  Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences от годините,  в които

списанието все още не е имало импакт-фактор. Две от статиите са публикувани в пълен текст

в тематични сборници от научни конференции. Всички статии в провеждания конкурс са в

съавторство с колективи, включващи както български специалисти, така и хелминтолози, с

международно признат авторитет.

Кандидатът е представил списък на 67 цитирания, от които 38 са в списания с импакт-

фактор, с което значително надхвърля критериите на НС на ИБЕИ за длъжността “доцент”.

Данните за цитиранията показват, че д-р Георгиева е международно разпознаваем специалист

в  областта  на  хистологичните  и  цитохимични  изследвания,  ултраструктурата  на

сперматозоида  и  спермиогенезата  в  различни  групи  хелминти.  Д-р  Георгиева  е  била

ръководител  на  два  и  участник  в  пет  проекта  с  външно  финансиране,  включително  и

участник в  проект по 6-та РП на ЕС.  Участвала е  в организационни комитети на научни

мероприятия. Тези данни изявяват кандидата като активен и целенасочен изследовател, умело

съчетаващ изследователската работа с търсенето на средства за нейната успешна реализация

и популяризиране.

Смятам, че представената справка за приносите отразява обективно изследователската

работа на д-р Катя Георгиева. Приносите на кандидата са с ясно очертана тематика, свързана

най-вече със структурна и функционална характеристика на повърхностните въглехидрати,



както и с ултраструктурни особености на сперматозоида и спермиогенезата при различни

групи  паразитни  червеи  (трематоди,  цестоди  и  нематоди).  Значителна  част  от  тези

изследвания са с оригинален характер и са важни за разрешаване на фундаментални научни

проблеми,  свързани  със  систематиката  и  филогенията  на  тези  групи  хелминти.  Част  от

приносите  на  д-р  Георгиева  са  свързани с  научни разработки  с  приложен характер,  като

например  изследване  на  въздействията  на  препарати  върху  структурата,  развитието  и

физиологията на паразита и гостоприемника. Прави впечатление богатата гама от методи,

които  кандидатът  владее  –  флуоресцентна  микроскопия,  трансмисионна  електронна

микроскопия, хистологични и молекулярни методи. Не мога да пропусна и факта, че част от

работата на д-р Георгиева е свързана с експериментални изследвания и поддръжка на жизнен

цикъл  и  ларвни  стадии  на  трематоди  в  лабораторни  условия,  което  изисква  много  труд,

рутина и прецизност.

Представените  наукометрични  данни,  участието  в  проекти  и  научни  мероприятия

показват,  че  д-р  Катя  Георгиева  е  мотивиран  и  активен  изследовател  с  ясно  очертан

изследователски профил и богата методична подготовка. Научната продукция на кандидата

съответства на критериите,  приети от Научния съвет на Института по биоразнообразие и

екосистемни изследвания при БАН. 

Бих искала да отбележа и отличните си лични впечатления от д-р Георгиева,  която

познавам  от  доста  години.  Уважавам  нейната  отговорност,  трудолюбие  и  прецизност  в

изследователската работа, както и нейната колегиалност и отзивчивост.

На основа на изложените съображения, убедено подкрепям избирането на д-р Катя

Георгиева за “доцент” по “Паразитология и хелминтолигия” по обявения конкурс.

10.01.2017 г. Подпис:

(доц. д-р Гергана П. Василева)


