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1. Анализ на кариерния профил на кандидата:
Ст. преп. Катя Стефанова Кичукова е родена през 1969 г. в гр. Котел, обл.

Сливен. Притежава дипломи за специалност „Медицински лаборант“ (УПК, гр.
Сливен и ИПЗКССО, гр. Пловдив), ПМИ, гр. Сливен, ТрУ, Стара Загора (2007) -ОКС „Бакалавър“, специалност „Управление на здравните грижи“; МУ-Пловдив
(2012), ОКС „Магистър“ - професионална квалификация Ръководител на
здравните грижи и преподавател по практика.

В периода 2007-2021г. участва в 14 курса за повишаване на професионалната
квалификация, от които в Латвия, 2 в РСМакедония, курс по английски език и др,

Професионалното Й развитие е свързано със заеманите длъжности на
Медицински лаборант в МБАЛ, гр. Стара Загора и Общинска болница в гр.
Котел.

От 2009 г. и към момента Катя Кичукова заема академичната длъжност
„старши преподавател“ в Медицински колеж, ТрУ Стара Загора.

Докторантката посочва, че владее английски (ниво В2) и френски език (ниво
А).

Притежава компютърни умения за работа в Интернет среда и умения за
работа с Мсгозой Обсе (У/ога, Ехсе!, Ромег Рош).

Посочените данни очертават трайна тенденция за утвърждаването Й като
медицински специалист и педагогическото й развитие като преподавател.

П. Общо описание на представените материали по конкурса:



Представената от ст. преп. Катя Кичукова документация на електронен
носител е добре подредена, съдържа всички необходими документи и отговаря
напълно на изискванията на Правилника на МУ-Пловдив за приложение на
ЗРАСРБ. Документацията е подготвена и подредена според приетите изисквания,
създава пълна представа за научното и професионално развитие на кандидата и
дава възможностза обективна оценка.

Ш. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност
към момента:
Ст. преп. Катя Кичукова представя следните научни трудове:
е Списания с ппрас асбог - 1

е В реферирани списания:
- Пълен зтекст- 19

е В сборници:
- Пълен -текст-9
- Резюмета-3
е Глави от книги със самостоятелна библиография (съавтор) - 1

е Резюмета в реферирани списания - 1

е Научна активност - участие в конгреси, конференции и симпозиуми - 34,
от които международни - 5; в РБългария - 29

ГУ. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и
чуждестранна литература (публикационен имидж): посочени са 8 цитирания,
от които 4 в списания с ТЕ.

У. Комплексна, качествена оценка на  учебно-методическата и
преподавателската дейност, вкл. научно ръководство на студенти,
докторанти, специализанти:

Ст. преп. Катя Кичукова участва в учебния процес, включващ:
Учебно-практически занятия по Клинична лаборатория на специалност
„Медицински лаборант“
СИД „Качествен контрол в лабораторната практика“ за специалност
„Медицински лаборант“

УТ. Оценка на участието на докторанта в дисертационния труд
Дисертационният труд представя в широк аспект проблема за

продължаващото обучение като средство за повишаване на професионалната
компетентност на медицинските лаборанти. Литературният обзор разкрива
научно обоснована теоретична база: последователно са очертани от историческа
гледна точка до съвремието идеите в образованието и необходимостта от
продължаващо обучение в съвременния свят, изяснени са основни понятия.
посочена е спецификата и нормативната уредба при професионалната
подготовката на медицинските лаборанти. Добре построени са хипотезата, целта
на проучването и задачите за нейното осъществяване. Извършено е
представително проучване, данните са обработени и представени графично и в



табличен вид. Резултатите от проучването са интерпретирани коректно съгласно
заложените показатели и критерии, свързани с процеса на продължаващото
обучение; логично са изведени изводите и направените препоръки.

Дисертационният труд съдържа 192 стандартни страници, онагледенес 38
фигури и 55 таблици.

Библиографията включва 221 източници, от които 122 на кирилица и 109
на латинеца.

Авторефератът към  дисертационния труд е оформен съгласно
изискванията и коректно представя цел и задачи, методи, резултати, както
направените изводи и препоръки.

Заключение
Дисертационният труд съдържа научно -- приложни и практико-приложни

резултати. Завършеният дисертационен труд показва, че докторантката Катя
Кичукова притежава професионални знания и умения по научната специалност
„Управление на здравните грижи“ и демонстрира качества и умения за
самостоятелно провеждане на научно изследване.

Предвид актуалността на темата и качествата на дисертационния труд в
неговата цялостност, убедено давам своя положителен вот и препоръчвам на
уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за
присъждането на образователната и научна степен „Доктор” на Катя Кичукова
по докторска програма „Управление на здравните грижи” в Област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве,.
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