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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

                                                    Име 
                 
               Дата и място на раждане 

    МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВАРАДИНОВА 
 
1980, гр. София 

   
                                                E-mail  mvaradinova@medfac.mu-sofia.bg 

                                 Националност  Българска 
 

 
Образование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Професионално развитие 

 2016 г. – Специалност Фармакология  
2010г. - Доктор по медицина, научна специалност 03.01.24 Фармакология /вкл. 
фармакокинетика и химиотерапия/ 
Защитен дисертационен труд на тема: «Експериментални проучвания на фармакологични 
средства за влияние върху депресивно-подобни състояния»  
2006г. - Медицински университет – София: образователно-квалификационна степен 
«магистър» по медицина  
1999г. - Първа английска Езикова Гимназия – София  
 
 
2016г. - до момента : Доцент  - Катедра Фармакология и Токсикология, Медицински 
факултет, Медицински университет – София 
2013г. – 2016г. : гл. асистент в Катедра Фармакология и Токсикология, Медицински 
факултет, Медицински университет – София 
2011г. – 2013г.: асистент в Катедра Фармакология и Токсикология, Медицински факултет, 
Медицински университет – София 
2007г.-2010г.: редовен докторант в Катедра Фармакология и Токсикология, Медицински 
факултет, Медицински университет – София 
 

             Обучение и специализации  2011- 2016г.: специализант в Катедра Фармакология и Токсикология, Медицински 
факултет, Медицински университет – София 
2008-2009г.: 15-месечна специализация в Beth Israel Мedical Centre (University Hospital and 
Manhattan Campus for the Albert Einstein College of Medicine, NY, NY, USA) 
2009г. 2-седмична специализация Rutgers University, NJ, USA 

   

Преподавателска и лекционна 
квалификация и работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Семинари и лекции по фармакология на студенти от специалност „Медицина” (на 
български и на английски език) в МФ, МУ-София 

Семинари и лекции по фармакология на студенти от специалност „Дентална медицина” 
(на български и на английски език) в МФ, МУ-София 

Обучение на студенти, докторанти и специализанти на експериментални фармакологични 
методи и модели в катедра по фармакология 

Обучение на студенти по медицина и специализанти по обща медицина и ендокринология 
на фундаментални експериментални методи в Beth Israel Medical Center 

Лектор по фармакология и фармакотерапия в Научно-образователната школа за млади 



 

 

 
 

 
 
 

 Научно-изследователски 
проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медици към Катедра Фармакология и Токсикология, МФ, МУ-София 

Лектор в симпозиуми по програмата на БАН и МУ-София „Съботни научни симпозиуми 
Акад. Ч. Начев” 

Лектор във факултативни курсове към Катедра Фармакология и Токсикология, МФ, МУ-
София  
 
В България: 
1. „Фармакологично проучване на ефекти на ноцицептинов аналог в експериментален 

модел на невровъзпаление“ – Проект 8272/21.11.2018 
2. Участие на ендотелни фактори в регулацията на артериалното налягане при 

спонтанна хипертония – Проект /22.11.2019 
3. „Фармакологично проучване на ефекти на пиоглитазон в експериментален модел на 

аутизъм” – Договор №Д-72/2017. 
4. „Сравнителни проучвания на ефектите на рисперидон и пробиотик върху 

молекулярни и поведенчески параметри на мъжки плъхове в експериментални 
модели на аутизъм и фетален алкохолен синдром” - Договор 32/27.05.2016 г.  

5. „Определяне на глутаматен транспортер ЕААТ2 в мозък на плъхове с неонатална 
епилепсия и плъхове с фетален алкохолен синдром“ - Договор №31/2016г. 

6. Фармакологични ефекти на опиоидни агонисти и антагонисти върху поведение и 
обучение на плъхове с експериментален захарен диабет”- Договор№ 26/2015г. 

7.  Сравнителни проучвания на ефектите на 17-β естрадиол и антоциани 
самостоятелнo и в комбинация с флуоксетин върху експресия на BDNF и SERT в 
мозък на овариектомирани плъхове” – Договор№10/2008г., Отлична оценка 

8.  „Ефект на налтрексон върху имунната функция на овариектомирани плъхове с 
депресивни промени и с експериментален модел на алкохолизъм” – Договор 
№41/2007г. 

9.  „Експериментални проучвания на ефектите на антиоксиданти самостоятелно и в 
комбинация с антидепресант върху модел на депресия у плъхове” – Договор 
№17/2004г. 

10. „Роля на митоген-активираните протеин кинази в механизмите на естроген 
стимулираните пролактиноми”- Договор№31/2003г. 

11. „Сравнително изследване на промените в показателите на оксидативен стрес в 
хипоталамус, хипокамп, кортекс и кръвна плазма на плъх в условия на нарушен 
денонощен ритъм бодърстване/сън (инсомния) с или без хронично алкохолно 
повлияване: корелации с депресивна симптоматика и повлияване с витамин Е”- 
Договор №19/2008г. 
 

В САЩ: 
1. Молекулярни механизми в хормоналната продукция на човешки овариални клетки 

(2008-2009) 
2. Роля на тиазолидиндиони в стероидогенезата на гранулозни клетки (2008-2009) 
3. Роля на витамин Д в продукцията на стероидни хормони и взаимодействие с 

инсулин в човешки овариални клетки (2008-2009) 

 

Основни научни трудове 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

               
               Участия в научни форуми 

 
 

Член на научни дружества           

 Монографии:1 брой самостоятелна на английски език 
6 бр. съавтор (на англ. и бълг. език)– 20 глави  
Автореферати: 1 брой 
Учебници: 1 брой самостоятелен на английски език 
11 броя съавтор – 28 глави  
Пълнотекстови публикации: 58 
Публикувани резюмета: 5 

Общ импакт фактор на публикациите: 23.747 

Чуждестранни цитирания на публикациите: 210 

h-index: 5 
i10 – index: 4 
 
Презентации на научни конгреси и конференции – 46 
 
 
Български Лекарски Съюз 
Българско дружество по фармакология 
Българско токсикологично дружество 
Eurotox 

 

 

   Тhe Endocrine Society 

 



 

 

Лични умения и компетенции 

Майчин език  Български 
 

Други езици  Английски език                 Руски език                     Немски език             Испански език 
• Четене  отлично                             много добро                  добро                       добро 
• Писане  отлично                              добро                              начално                начално 

• Разговор 
 
 

Социални умения и компетенции 

 отлично                              добро                              начално                начално 
 
 
Отлични комуникативни умения 
Много добър опит с работа в екип 
Отлични възможности за анализ, синтез и интерпретация на информация 

    

          

 
Технически  умения и 

компетенции 

 

 Компютърни умения (Microsoft office, Power Point, Internet и др.) 
 

                          
 

 

 

 
 
 

 

  


