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Тема: “Обработка на информацията от дефокусирани образи в зрителната 

система на човека” 

 Специалности:  
o Физиология – 1978 г. 

o Вътрешни болести – 2003 г. 

Преподавателска дейност: Доц. Куртев участвува в провеждането на лекционния курс 

по физиология за студентите по медицина, стоматология, фармация и рехабилитатори-

ерготерапевти. Участвувал е в разработването на програми по физиология и воденето 

на лекционни курсове в Югозападен университет – Благоевград, в Славянски 

университет- София, в Нов български университет. Участвувал е също в 

разработването на програма и учебни помагала по физиология на движенията и 

физическата работа за курс по биомеханика в рамките на съвместен проект по 

програмата TEMPUS. Бил е преподавател по физиология в Университета Бенин 
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(Нигерия), Университета по здравни науки (Антигуа), Медицинския университет Саба 

(Холандски Антили). Чел е лекции по физиология и в Университетския колеж Голвей 

(Ирландия). Доц. Куртев е участвувал в ръководенето на студенти-кръжочници и 

дипломанти по физиология и е бил ментор на студенти от Мичиганския университет по 

програмата MIRT.  

Съавтор е в 10 учебни ка и учебни помагала по физиология, а също и в 4 книги. 

Научно-изследователска дейност: Основните научни интереси на доц. Куртев са в 

областта на зрителната физиология (механизмите на обработка на зрителната 

информация в зависимост от пространсвено-честотния спектър на зрителните образи, 

регулацията на акомодацията, различията в отговора на заслепяване между миопи и 

еметропи), физиологията на сърдечно-съдовата ситема (приспособяване на съдовата 

система към ортостатичен стрес и ролята на веноартериоларния рефлекс), 

приложната/клинична физиология (промени във вариабилността на сърдечната честота, 

мускулната сила, нервната проводимост при хипербарни условия). Участвува във 

финансирани научни проекти, като е бил ръководител на един от тях. 

Доц. Куртев има над 60 научни труда, включващи публикации и участия в наши и 

международни научни прояви. Има разработени четири научни метода, признати за 

рационализации. 

Научно-организационна дейност: Доц. Куртев е бил член и секретар на Факултетния 

съвет към Медицнския факултет-София, зам. Декан на Свободния факултет към 

Медицинска академия, член на Специализирания научен съвет по физиология, 

патофизиология и фармакология към ВАК, секретар на редакционния съвет на 

списание “Съвременна медицина”, член на Съвета по медицинска наука към 

Медицинския университет - София. 

Членство в научни и професионални организации: 

 Българско д ружество по физиологични науки 

 Българско дружество по невронауки 

 Български лекарски съюз 

 Американско физиологично дружество 
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