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ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ 

На 

Ирина Вълчева Чакърова 

Главен асистент в Катедра Биология, 

Медицински факултет, Медицински университет - София 

 

 

Лични данни Родена на 26 февруари 1985 г. в Крумовград; неомъжена. 

Служебен адрес: Медицински университет – София, Катедра Биология,  

тел. 9172 607, елекронен адрес: irra_20@abv.bg 

Образование  

Средно СОУ “Васил Левски“,  гр. Крумовград - 2004г. 

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

Бакалавърска степен – Биология; 

Магистърска степен – Биология на развитието; 

Магистърска дипломна работа, разработена в Катедра Биология на МУ – 

София на тема „Фенотипни вариации на тубулиновите, актиновите и 

хроматиновите структури при in vitro и in vivo зрели миши овоцити ”, 

защитена през 2010 г. 

Докторантура по специалност Ембриология;  

Тема на дисертацията „ Вариации на хроматиновите, тубулиновите и 

актиновите структури в in vitro култивирани и овулирани миши овоцити 

от аутбредни мишки, две инбредни линии и техните F1 хибриди”, 

защитена през 2016 г. в Катедра Биология, Медицински университет – 

София. 

 
 

Заемани 

длъжности 
 

2012 г. – асистент в Катедра Биология, Медицински университет, София; 

2016 г. – главен асистент в Катедра Биология, Медицински университет, 

София; 

 

Членство в науч-

ни организации 

 

Член на Българско дружество по медицинска биология. 

 

 

Участие в научни  

проекти 

 

 

   

2014-2015 – „Влияние на генетичния фон върху качествените и 

количествени характеристики на мейотичното вретено при in vivo и in 

vitro зрели миши овоцити”, финансиран от Медицински университет – 

София, договор  29/2014. 

 

2015-2016 - „Изследване на цитоплазмени компоненти на телце на 

Балбиани в овоцити от миши примордиални фоликули“ )”, финансиран 
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от Медицински университет – София, договор  16/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаване  

 

2016-2017 - „Изследване на качеството на овогенезата in vivo и in vitro в 

овоцити на мишки с експериментално предизвикан системен лупус“, 

финансиран от Медицински университет – София. 

 

 

       Практически 

занимания със 

студенти     

2012-досега – пълен курс упражнения и семинари по Биология за 

студенти по медицина, дентална медицина и фармация; 

2013-досега – пълен курс упражнения и семинари по Биология за  

студенти по медицина и дентална медицина и фармация на английски 

език. 

 

 Преподаване на 

кандидат-

студенти 

2012- досега – лекции в интензивните и екстензивни кандидат-

студентски курсове по Биология, Медицински университет – София; 

 

 

2012-2013 – преподаване на Биология на чуждестранни студенти в 

подготвителна година, Медицински университет – София. 

 

Други дейности 

 

2013-досега – член на Комисията за провеждане на кандидат-

студентския изпит по Биология в Медицински университет – София.  

 

Чужди езици              Английски – свободно 

 

 

Научни интереси Клетъчно-биологични изследвания на гамети с 

микроскопски и имуноцитохимични методи.  

 

 

 

 

 

                                                                                                  Подпис: 

                                                                                                         


