СТАНОВИЩЕ
По конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” по специалност
Физиология на растенията, съгласно обявата в ДВ бр. 59/02.08.2011год. за
секция ”Фотосинтеза” на Института по физиология на растенията и генетика
към Българаската академия на науките с единствен кандидат гл. асистент д-р
Калина Иванова Ананиева
Изготвил становището проф. дбн Юли Занев – пенсионер
От прегледа на представените документи по конкурса на гл. асистент д-р
Калина Ананиева се вижда, че тя притежава значителна научно-изследоватиелска
продукция - 26 научни публикации (без тези включени в автореферата за научнообразователната степен „Доктор”), от които 11 в чуждестранни списания и 10 от
тях с импакт фактор. Общият импакт фактор е 21.56. Тя е първи автор в 11 от тези
побликации. Трудовете на кандидатката са цитирани 72 пъти, от които 47 в
чуждестранни научни списания. Доктор Ананиева е учствувала в 13 научни форума
у нас и в чужбина, а така също в разработването на 6 научно-изследователски
проекта. Тя е член на редколегията на сп. Bulg. J. Plant Physiol. като езиков
редактор, а така също на сп. Plant Growth Regulation и секретар на секция
„Геномика и протеомика” през годините 1998 – 2002. Член e на секцията по
Физиология и биохимия на растенията към Съюза на учените в България и на
Федерацията на Европейските дружества по растителна биология (FESPB).
Анализът на представената научно-изследователска продукция на д-р
Ананиева показва, че тя съвпада с областта на обявения конкурс – физиология на
растенията, като приносите от представената научна продукция могат да бъдат
отнесени към следните области: І. Изясняването на лимитиращите звена, водещи до
понижена фотосинтетична продуктивност при неблагоприятни условия на околната
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среда (засушаване и тежки метали) и ІІ. Изследване на механизмите и
фитохормоналната регулация на процеса стареене
Представените по конкурса материали - научни публикации, техният импакт
фактор, както и научните приноси показват, че кандидатът за научната длъжност
доцент по специалност физиология на растенията гл. ас. д-р Калина Иванова
Ананиева участва с достатъчно по обем и качество научна продукция, която
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и приетия от НС на ИФРГ Правилник за
неговото приложение. Качеството на изследванията й както в теоретичен, така и в
експериментален аспект я характеризират като един много добър специалист, в
една специфична област на изследване, свързана с изясняването на механизмите и
фитохормоналната регулация на процеса стареене.
Всичко казано по-горе ми дава основание да препоръчвам на Научното
жури единодушно да подкрепи кандидатура на д-р Калина Ананиева за заемане на
академичната длъжност “Доцент” по специалност Физиология на растенията,
към секция „Фотосинтеза” при Института по физиология на растенията и
генетика към БАН.

17.11.2011

Подпис:

София

2

