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Доц. Стефка Методиева Делимитрева, д.б. 

 

 
 

Професионална автобиография 

  

Образование  

Средно 

 

31 училище, София – 1987 г. 

Висше 
Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Биологически факултет; 

Обща специалност – Биотехнология; 

Специализация – Генно и клетъчно инженерство; 

Магистърска дипломна работа, разработена в катедра Биохимия на БФ 

на СУ, на тема „Определяне на циркулиращи имунни комплекси и 

антигенната им характеристика при инсулин-зависим захарен диабет”, 

защитена през 1992 г. 

Следдипломна 

квалификация 
Юни 1995 г. - обучение по програма TEMPUS – Принципи на 

молекулната биология, Медицински университет – София;  

1997 г. – придобита специалност Биология на човека, Медицински 

университет – София;    

Февруари 2000 г. – СДК курс в МУ София: Съвременни учебни 

технологии; 

Януари-март 2003 г. – In vitro зреене на овоцити на бозайници –  

специализация в Департамент по репродуктивна Биология, Гемански 

приматен център, Гьотинген, Германия; 

Юни 2010 г. – Лекционен курс на тема “The cytoskeleton in development 

and pathology”, организиран от FEBS и EMBO в сътрудничество с 

Европейския цитоскелетен форум и Шведската асоциация по 

цитоскелетни изследвания.  
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 Дисертация    
Тема - „Клетъчна и ядрена деструкция и хромозомни дефекти при 

предимплантационни човешки ембриони”; 

Научни ръководители – доц. д-р И. Ватев и проф. д-р Д. Тончева; 

Научна специалност – Ембриология; 

Защитена през 2005 г. 

 

Заемани 

длъжности 

1993 г – асистент в катедра Биология, Медицински университет, София; 

1998 г. – старши асистент в същата катедра; 

2002 г. – главен  асистент в същата катедра. 

2012 г. – доцент в същата катедра.  

Международно 

сътрудничество 

 

В периода 2003-2008 г. – участие като гостуващ учен в проекти на 

Работна група по репродуктивна биомедицина, Департамент по 

репродуктивна биология, Германски приматен център, Гьотинген.   

 

Членство в науч-

ни организации 

Член на Българско дружество по медицинска биология. 

  

 

Участие в научни  проекти 

 

В България 1994-97 -  „Пилотно разработване на модели за предимплантационна 

диагностика на базата на миши и човешки гамети и предимплантационни 

ембриони”, финансиран от от НФНИ при МОН, договор L 431-94. 

1997-1999 – „Оценка на анеуплоидните състояния при някои двойки 

хромозоми и връзката им с морфологията и потенциала за развитие на 

миши и/или човешки предимплантационни ембриони, култивирани in 

vitro”, финансиран от фонд Млади учени на МОН, договор 17-96. 

2002-2003 – „Изследване на плоидността на култивирани in vitro  човешки 

предимплантационни ембриони с различна степен на признаци на 

апоптоза”, финансиран от Медицински университет – София,  Договор 

22/2002. 

2007-2008 – „Оценка на яйчниковия ресурс – анализ на плоидността и 

състоянието на хроматина при овоцити, изолирани от оперативно 

отстранена яйчникова тъкан”, финансиран от Медицински университет – 

София, договор  40/2007. 

2007-2010 – „Изследване на хромозомните и цитоскелетни дефекти при 

овоцити и предимплантационни ембриони като главни причини за ранната 

ембрионална загуба при бозайниците”, финансиран от от НФНИ при 

МОН, договор ВУ-Л-311б07. Проектът се изпълнява с участиено на 

Германски приматен център, Гьотинген.  

2009-2010 – „Ядрен матрикс и интермедиерни филаменти (NM-IF) в миши 

овоцити и кумулусни клетки”, финансиран от Медицински университет – 

София, договор  15/2009. 
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2012-2013 - „Промени в организацията на ядрената ламина и 

разпределението на ядрените порови комплекси в различни стадии на in 

vitro зреенето на миши овоцити”, финансиран от Медицински университет 

– София, договор  36/2012. 

 

2012-2013 - „Изследване на цитокератиновите и виментиновите 

интермедиерни филаменти при поликистоза на яйчника (PCOS)”, 

финансиран от Медицински университет – София, договор  37/2012. 

 

В чужбина 2003-2005 – „Хромозомен интегритет на in vitro зрели овоцити от 

мармозета”, Германски приматен център, Гьотинген;  

2006 – „Изследване на фенотипа лабиална адхезия при мармозети и 

предполагаемата му роля за смесения полов химеризъм”, Германски 

приматен център, Гьотинген;  

2008 –  „Техники за култивиране и хромозомно изследване на гамети и 

ембриони на обикновена мармозета”, Германски приматен център, 

Гьотинген. 

 

Преподаване  

  

 

       Практически 

занимания със 

студенти     

1993-досега – пълен курс упражнения и семинари по Биология за 

студенти по медицина, дентална медицина и фармация; 

2002-2004 – част от упражненията и семинарите по Биология за студенти 

по медицина на английски език; 

2004-досега – пълен курс упражнения и семинари по Биология за 

студенти по медицина на английски език; 

2007-досега - пълен курс упражнения и семинари по Биология за 

студенти по фармация на английски език. 

 

    Лекции на 

студенти 

2002-досега – лекции по Биология за студенти по медицина, дентална 

медицина и фармация; 

 

2005-досега – лекции от избираем модул Биология и имунология на 

развитието; 

 

2007-досега – лекции по Биология за студенти по медицина на 

английски език; 

 

2008-досега – лекции по Биология за студенти по фармация на 

английски език. 

 

Занимания с 

дипломанти 

2006-2007 – научен консултант на магистърска дипломна работа, 

специалност Молекулярна и клетъчна биология, Биологически факултет, 

СУ «Кл. Охридски». 

От 2009 – научен ръководител  на магистърски дипломни работи за  

специалността Биология на развитието, Биологически факултет, СУ «Кл. 
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Охридски». 

 

      Преподаване на 

кандидат-студенти 

1993- досега – лекции в интензивните и екстензивни кандидат-

студентски курсове по Биология, Медицински университет – София; 

 

2002-2005 – преподаване на Биология на чуждестранни студенти в 

подготвителна година, Медицински университет – София. 

 

 

Избрани 

публикации 

delimitreva_publikacii.pdf 

 

http://medfac.mu-sofia.com/kb/sites/default/files/publications/delimitreva_publikacii.pdf

