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E-mail nadkaboyadjieva@gmail.com 
  

Трудов стаж 46 години в област медицина. Доктор по медицина (1978), доктор на медицинските науки 
(1989), професор по медицина (1997) до настоящем. МУ-София. 

  

Дати 2000- до  2019. Ръководител на Катедрата по фармакология и 
токсикология на МФ-МУ-София за период от 17  години, преизбирана на 
всеки 4 години. От 2016 до настоящем е професор към същата катедра на 
редовен трудов договор. 

Заемана длъжност или позиция Професор, Ръководител на Катедра по Фармакология и Токсикология на Медицински 

Факултет, Медицински Университет, София: Периоди от време работа като Гост-професор на 
САЩ, RUTGERS UNIVERSITY, NJ. 
Избрана за АКАДЕМИК на БАНИ през 2013 г. ДИРЕКТОР НА НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО 
МЕДИЦИНА КЪМ АКАДЕМИЯТА през последните 5 години. 
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Основни дейности и отговорности Отговорности на ръководител и председател/член на изпитни комисии, 
административно-научни комисии, учебни комисии у нас, в САЩ и 
Европа.   
1. РЪКОВОДИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО 

МЕДИЦИНА У НАС И В САЩ (виж фактите по-долу). 
2. Организация на административна, учебна и научна работа на 

академично ниво. Отговорност за работата на екип от 32 професори, 
доценти, асистенти, лекари, специалисти, докторанти и медицински 
персонал на катедрата у нас. Работа като лектор и ръководител на 
програми за медицинско образование, председател на изпитни комисии в 
МФ-София,  отговорности за обучението ежеседмично общо над 700 
студенти по медицина (на български и английски език), на дентална 
медицина (български и английски език) и студенти по ерготерапия в МУ-
София.  

3. Ръководна, експертна, преподавателска, редакторска, научна, 
публицистична, лекторска, социална и др. дейности. Ръководител на 
обучението и дисертациите общо на 30 докторанти (на 16 докторанти у 
нас и 14 в САЩ) и общо на 27 специализанти (12 специализанти в 
област медицина у нас и 15 в САЩ). Докторанти и специализанти от 
различни държави-САЩ, Китай, Индия, Ирак, Аржентина, Испания, Канада, 
Австралия,  в области медицина и молекулярна медицина в САЩ (два 
университета – WSU и RUTGERS UNIVERSITY) и 
специализанти/докторанти от Македония и Виетнам у нас са обучававани 
под мое ръководство. Ръководител на медицинските дисертации на 2-ма 
чуждестранни докторанти от Европа у нас..Експертна дейност в област 
медицина, фармакология с химиотерапия и фармакотерапия. Ежегоден 
Председател на държавна изпитна комисия за специалност по медицина 
през последните 15 години. Лектор у нас, САЩ, Европа.* Имената на 
докторанти и специализанти са в научните ни публикации и доклади в 
наши и международни издания и конгреси. 

4. Спечелени като ръководител и/или изпълнител общо на 50 
международни и наши конкурсни научни проекти: на 17 конкурсни 
научни проекти в САЩ от Националните Институти на здравето на САЩ, на  
значим Европейски проект по образование от Европейската комисия по 
образование MVМLP (2009-2012), на единствен за България в област 
медицина научен проект по 7-ма Рамкова програма PREVIEW (2013-2019), 
на 5 научни конкурсни проекти у нас към МОН, на 26 научни конкурсни 
проекти към МУ-София.Съдействие на Европейския научен проект по 6-та 
Рамкова програма на ЕС „DIOGENES” . 

5. Дейност като Председател или член на над  40 наши (СНС и 
МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ –София, Варна, Пловдив, Плевен и 
Стара Загора) и чуждестранни (Холандия и САЩ) научни комисии/жури 
за присъждане на научни звания и степени в област медицина. Работа 
в различни комисии на  МУ-София и към комисия в МОН. Международен 
член на комисията за докторанти в RUTGERS UNIVERSITY, NJ, USA.  

6. Значима обществена дейност в област здраве и медицина. 
Публикувани са над 700 медицински статии и книги с доклади; 120 
научно-образователни статии, книги и учебници и представени над 70 
доклада на научни сесии и симпозиуми за граждани и специалисти. 
Организатор на над 150 научни форуми (наши и международни) и 
лектор по медицина на повечето от тях  за лекари, студенти и гражданин  
както по програма към БАН (Ежеседмични съботни Симпозиуми на името 
на Академик Чудомир Начев), така и по програми на МУ-София и БАНИ 
(ежемесечни). Опит като Рецензент на проекти, книги и статии у нас и в 
чужбина.  Чрез конкурс избрана за член на Щатската комисия в Ню 
Джерси, Ню Брунсуик, за работа с наркозависими семейства и деца, САЩ. 
Лектор в САЩ и Европа.    

СПЕЧЕЛЕНИ 2 Големи научни конкурсни проекти към ЕВОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ 
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Име и адрес на работодателя Медицински Университет-София 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

МЕДИЦИНА (Образование, наука и здравеопазване). Медицински науки и 
Токсикология. През последните години: Стволови клетки и тяхното 
приложение в медицината-колективът е пръв в света осъществил 
диференциране на мозъчни неврони от стволови клетки и тяхното 
трансплантиране с цел лечение на ракови и мозъчни заболявания. 

Дати 2000 ИЗБРАНА ЗА ГОСТ-ПРОФЕСОР НА RUTGERS UNIVERSITY, NJ, USA 

Заемана длъжност или позиция Професор в RUTGERS UNIVERSITY, NJ, USA 

Основни дейности и отговорности Научни изследвания върху спечелени конкурсни проекти към Националните 
Институти по здравето на САЩ. Обучение на докторанти и специализанти. 
Експертна дейност по медико биологични проблеми. Избрана за 
международен член на комисията за работа с докторанти към RUTGERS 
UNIVERSITY, NJ, USA. Лекторска дейност.Отговорности за изпълнение на 
задачи от научните изследвания. Публикувани и въведени значими новости в 
медико-биологичните науки в областта на фармакология с фармакотерашпия 
на ендокринни заболявания, невронауки, имунология, лекарствена 
токсикология, ракови заболявания, епигенетика с фармакогенетика в 
медицината ( в САЩ и в България).    

Име и адрес на работодателя RUTGERS UNIVERSITY, NJ, USA 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

МЕДИЦИНА, Медицинско образование, наука и здравеопазване. Експертна 
дейност.  

Дати 1995- 1997 

Заемана длъжност или позиция Професор (от 1997 до настоящем), Ръководител на научна лаборатория към 
Катедра по Фармакология и Токсикология , МФ-МУ, София 

Основни дейности и отговорности Учебно-преподавателска, научно-изследователска, организационна, експертна, организация  

Име и адрес на работодателя Медицински Университет-София. Международна научно-образователна програма ТЕМПУС-
съорганизатор. 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Образование, наука, здравеопазване 

Дати 1993-1995 

Заемана длъжност или позиция Гост-професор в Washington State University, WA, USA 

Основни дейности и отговорности Научни изследвания, обучение на студенти, докторанти и специализанти по невронауки. 
Придобити сертификати за специализация по радиационна защита и работа с изотопи 

Име и адрес на работодателя Washington State University, WA, USA, Pullman, Department of Anatomy, Physiology and 
Pharmacology, VCAP College. 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Научно-изследователска работа по конкурсни големи проекти към Националните Институти по 
здравето на САЩ. Обучение на докторанти и специализанти лекари и научни сътрудници. 
Невронауки, Алкохолизъм, Лекарствени зависимости и опиати, Имунология 

Дати 1990-1993 

Заемана длъжност или позиция Доцент, Ръководител на Катедра по Фармакология и Токсикология на Медицински 
Университет-МФ, София 

Основни дейности и отговорности Управление, организация на цялостна научна, учебно-преподавателска и административна 
работа на обединената катедра на два факултета- Медицински и Фармацевтичен с общ състав 
от 62 професори, доценти, асистенти, лаборанти, медицински сътрудници, докторанти. Експерт 
по ембриотоксичност и тератогеност на лекарствата. Експерт по лекарствена токсикология. 
Основател на фондация по невронауки. Активна международна дейност с Европейски 
университети. Спечелен конкурс към Европейската фондация по невронауки и Националните 
Институти на здравето на САЩ за научни изследвания. Рецензент на проекти и статии.   

Име и адрес на работодателя Медицински Университет-София 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕ. Медицински науки и образование. Фармакология, 
Невроендокринология и Медицинска Токсикология. Невронауки. Ендокринология. Алкохолизъм. 
Стволови клетки. 
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Дати 1973-1990 

Заемана длъжност или позиция Последователно чрез конкурси стажант-асистент, асистент, старши и главен 
асистент. Главен административен асистент за 10 годишен период. 

Основни дейности и отговорности Учебно-преподавателска и научно-изследователска дейности. Ръководна 
работа в български и международни практики и стажове на студентите по 
медицина, стоматология и фармация към отдел на Медицински Университет-
ректорат София. Експерт по  фармакология, ембриотоксичност и 
тератогенност на лекарствата. Експерт и главен научен секретар на 
Комисията по фитотерапия към МОН. Значим прогрес в предклиничното 
изследване на български лекарства и тяхното утвърждаване за производство и 
приложени (работа над 12 научно-производствени проекти). Развитие на ново 
направление в науката у нас „Фармакология и токсикология на ендокринната 
система в пренатално и постнатално развитие”. Значим организационен опит в 
създаване на лаборатории. Патент, изобретения и рационализиции са 
документи за нови лекарства и методи създадени и внедрени в този период. 
Рецензент на проекти и статии. Национален лектор по медицина към дружество 
„Георги Кирков” 

Име и адрес на работодателя Медицински Университет, Медицинска Академия, София 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Медицинско образование, медицинска наука и здравеопазване. Работа с обществеността и с 
международни организации.  

Дати 1972-1973 

Заемана длъжност или позиция Лекар-ординатор във Вътрешно отделение-кардиология на Районна болница Ботевград, 

област София 

Основни дейности и отговорности Лекарска дейност и отговорности за пациенти  
  

  

Майчин (и) език (езици) български 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Английски   С1  С1  С1  С1  С1 

Френски    В1  В1  В1  В1  В1 

Руски   С1  С1  С1  С1  В1 

            

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

Социални умения и компетенции Дарителска дейност, помощ на социално слаби, обществена популяризаторска работа и опит 
като Национален лектор, комисия за наркозависими в САЩ.   

  

Организационни умения и 
компетенции 

Посоченият опит е придобит  в България, САЩ и Европейски държави. 

Организация на научни изследвания. Организация на цялостен академичен учебен процес 
(програми, лекции, семинари, учебници, изпити съгласно изисквания на Европейски съюз). 
Документирана   компетентност върху употреба на лекарствата в хуманната медицина, 
рискове от лекарства и храни за здравето, рискове от употреба на наркотици и алкохол и 
съответно лечение на наркомании. Компетентност в  профилактика на заболяванията, 
предпазване на бременни и кърмачки от вредни вещества. Умения за работа с 
обществеността (Public relations). Умения за обучение на докторанти и специализанти у нас, 
САЩ и Европа. Умения за печелене на наши и международни конкурсни проекти. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg
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Технически умения и 
компетенции 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Владея над 50 съвременни научно-творчески методи в области на медицински, 
молекулярни и генетични научни изследвания вкл. най-финни хирургични и на 
клетъчно ниво техники.  Значими компютърни умения. 
Специализирала в Русия, САЩ, Англия. Съвместни научни медицински 
изследвания през последните години върху европейски конкурсни 
проекти с научни колективи от  Холандия, Дания, Финландия, Италия, 
Испания, Германия, Португалия, Англия, Унгария, както и от САЩ, 
Австралия и Нова Зеландия. СЪВМЕСТНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С НАД 
20 международни екипи от учени (Университети и Научни институти от 
ЕВРОПА, САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Китай, Индия и др.) 

  

ИНОВАЦИИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
ВНЕДРЯВАНИЯ, ПАТЕНТИ 

РАЗРАБОТЕНИ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОЛЕКТИВ И ВНЕДРЕНИ У НАС И 
някой В ЧУЖБИНА  ДЕСЕТ НОВИ ЛЕКАРСТВА (ИНОВАЦИИ).  
РАЗРАБОТЕНИ 2 ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ВНЕДРЕНИ ЗА МЕДИЦИНАТА 
АВТОР НА 1 патент ЗА НОВО ЛЕКАРСТВО (противовирусно), 
РЕГИСТРИРАН В САЩ и други държави. ВНЕДРЕНО. 
АВТОР НА 6 ИЗОБРЕТЕНИЯ и 3 ИНОВАЦИИ ВЪРХУ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И 
ЛЕКАРСТВА, вкл. НОВИ ВЕЩЕСТВА  ЗА МЕДИЦИНАТА. ВНЕДРЕНИ  

  

Свидетелство за управление на 
МПС 

Да, шофирам от 1977 г. Нямам наказания. 

  

Допълнителна информация Автор на над 750 публикувани материали (виж науко-метричните 
показатели) научни статии в наши и чужди списания (281), монографии и 
учебници по медицина и за здраве (36 на български, английски, вкл. в 
САЩ).Раздели (студии) в медицински учебници и книги= 156. Общо 306 
пленарни доклади/постери на научни форуми; Академични ръководства, 
програми, статии за обществеността, патент, изобретения, рационализации, 
доклади на наши и международни конгреси).  Едни от най-високите 
индивидуални наукометрични показатели у нас в област медицина и здраве, 
включващи: висок h factor = 27 (по Scopus)  и h = 36 по Research gate;  висок  
импакт фактор на научните публикации =  над 230.0; цитирания от чужди 
автори в книги и статии над 2000 (две хиляди); цитиране на научният ни 
прогрес е от водещи учени и най-силни научни списания в света. Медии у нас и 
в света (наши вестници и телевизии; Си Ен Ен в САЩ, вестници и медии в Ню 
Джерси-Сащ и др.) публикуват за проф. Бояджиева. Значим опит в 
следдипломна квалификация и обучение на български и чуждестранни 
студенти, лекари и специалисти. Ръководител на 50 конкурсно спечелени 
научни проекти у нас и в чужбина (вкл. член на изследователските колективи). 
Има авторско телевизионно медицинско  предаване „Кардиограма” по ТВ 
Евроком от последните 5 години-ежеседмично. 
СПЕЧЕЛЕНИ ДВА Големи научни конкурсни проекти по медицина и здраве 
към ЕВОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПОСЛЕДИНТЕ ГОДИНИ, които успешно се 
изпълняват. 
Награди за приноси в наука и образование:  2 златни медала от МОН (1967 – 
1974), Пресижната награда на МУ-МФ-София за значими приноси във 
фундаменталните медицински науки (2008), Най-значимото отличие за приноси 
в науката на БАНИ (2016, 2017), грамоти о отличия от различни изнституции в 
област здраве и медицина, вкл. на САЩ 

  

Приложения  На диск заедно с настоящата  CV са списъците с публикации, книги, доклади, цитирания, 
научни проекти, докторанти и др., които прилагам съгласно указанията/изискванията на конкурс 
„Награда Питагор”. 
http://www.kft.medfac-sofia.eu/p_boyadjieva_bg.htm 

 


