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    СТАНОВИЩЕ 

Относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"- едно место по 

научната специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, област на висше 

образование 7.„Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.2. 

„Стоматология“, за нуждите на Катедра „Консервативно зъболечение и орална 

патология“, ФДМ, МУ – Варна. и обявен в Държавен вестник, бр.23 от 17.03. 17 г.: 

 

Конкурсът се провежда в съответствие със Закона за развитие на академичния състав 

(ЗРАС), Правилника за приложение на ЗРАС (ПРЗРАС) и Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

(ПУРПНСЗАД) в МУ –Варна. 

Документи за участие в конкурса е представил един кандидат . Кандидатът  в конкурса 

e :   

1. д-р Мая Димитрова Дойчинова, доктор, 

главен асистент в Катедра „Консервативно зъболечение  и орална патология”, Факултет 

по дентална медицина, МУ – Варна. 

  

 доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм,  като член на научно жури за изготвяне 

на становище, определен за външен член на научното жури със заповед № Р -109-191 г. 

на ректора на МУ – Варна,  проф. д-р Красимир Иванов, дмн. 

 

1.Кратки биографични данни  

Д-р Мая Димитрова Дойчинова е родена на 04.05.1977 г . в гр. Варна. Завършила е през 

95г. ІV ЕГ с преподаване на френски и испански език - Фр. Ж. Кюри - Варна . Магистър 

по дентална медицина е от 2001 година. От 2012 г. има придобита специалност 

„Оперативно зъболечение и ендодонтия”. През 2015 г. е придобила образователна и 

научна степен „доктор“ след успешна защита на дисертационен труд на тема: 

„Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори”. Има отлична подготовка по 

английски, френски и испански език. 

1.2.Последователност в развитието – От 2013  г  е редовен докторант. От 2007 г. е  

приета  за асистент в катедра по Консервативно зъболечение  и орална патология при 

ФДМ - МУ Варна , където последователно е асистент  и главен асистент. 

 

2. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

2.1. ПУБЛИКАЦИИ 

В настоящият конкурс д-р Мая Димитрова Дойчинова участва със списък от следните  

научни труда: 

● Научната дейност на д- р Дойчинова включва общ брои научни труда 44, включващи 

дисертационен труд, самостоятелна монография, участия в конгреси и симпозиуми и 

пълно текстови статии  

● общ брой статии, доклади от научни прояви и монографии дадени от автора - 28 ; 

● от общия списък публикации 8 броя са обзорни статии  

● монографии  1 брой самостоятелна монография „ Ендо- пародонтални лезии; 



● самостоятелен автор –  няма  

● първи автор – 13 бр. (48 %); 

● втори автор –4  бр.-(14 %); 

● трети и следващ автор –  10 бр.; 

● статии под печат- няма; 

● Case report -  2 броя; 

● международни статии и резюмета :  4 броя-( 14%); 

В Journal of IMAB статии   -2броя; 

●резюмета  с  импакт фактор-2 броя; 

● участия в научни форуми: 

Изнесени лекции в България - 1броя; за БЗС на различни райони 

Участията и в научни конгреси и конференции в чужбина - 4броя; 

Участията и в научни конгреси и конференции във България- 11 броя 

● Д-р Дойчинова  е член на БЗС, БЗНД, БДСА 

● цитирания - 4, от които 1 брой в чуждестранно списание. 

2.1.1. Участие в учебници,  помагала и др: няма данни . 

Участията  в научни проекти- няма данни 

Участията  в ръководене на студентски кръжоци- няма данни 

2.1.3. Статии до придобиване на ОНС „доктор” – 3 бр. 

2.1.4. Статии и монографии след придобиване на ОНС „доктор” –25 броя 

Публикациите й са отпечатани в специализирани научни списания:  Scriptа 

Scientitifica Medicinae Dentalis, Scripta ScientificaMedicа, Варненски медицински 

форум, Photodiagnosis and photodynamic therapy 

Приоритетните научни интереси и области, в които работи д-р Дойчинова: 
Основно в областта на ендодонтия. и  областта на оперативното зъболечение. 

3. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

3.1. През последните учебни години 2011–2012 учебната натовареност на д-р 

Дойчинова  включва: Общо часове - 734 часа от които и  

Участия в  изпитни комисии-12 часа 

Обучение на български студенти: 

Практически упражнения със студенти - 524 часа; 

Обучение на студенти на английски език: 

Лекции - 42часа; 

Практически упражнения със студенти - 156 часа 

 

3.2 За учебни години 2012-2013 учебната натовареност е:336 учебни часа от които 

20 часа изпити 

Обучение на български студенти 

Лекции - 24 часа; 

Практически упражнения със студенти - 184 часа; 

Обучение на студенти на английски език: 

Лекции - 44 часа; 

Практически упражнения със студенти - 64 часа; 

 

3.3 През последната учебна година 2015–2016 учебната натовареност на д-р 

Дойчинова  включва: Общо часове - 482 часа от които 21 часа  участия в изпитни 

комисии 

Обучение на български студенти 

Лекции - 2 часа; 
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