
 

 

Д-р Феодор Теодоров Оджаков е роден на 

20.11.1989г. в гр. Русе. Завършва с отличие средното си 

образование през 2008г. в русенската Английска гимназия 

„Гео Милев”. През 2014г. завършва медицина в 

Медицински Факултет при Медицински Университет – 

София. По време на следването проявява интерес  в  

разнообразни  области на медицината, участва активно в 

научни конгреси в страната и чужбина,  спомага за 

възраждането на научното списание Praemedicus since 

1925, като под негово съръководство са  издадени  три броя на списанието. През декември 

2014г.  д-р Оджаков  е назначен за ординатор в Клиника по съдебна медицина и 

деонтология при Университетска Болница „Александровска” – София. Следващата 

година е зачислен за специализация по съдебна медицина, а през 2016г., след конкурс, е 

назначен за редовен асистент при Катедра по съдебна медицина и деонтология при МФ – 

МУ – София. През 2017г. д-р Оджаков е зачислен за докторант на  самостоятелна  

подготовка  към  Катедрата с тема на дисертационния труд: Приложение на 

индивидуалните морфологични характеристики на човешките зъби при определяне  на  

календарна  възраст в съдебномедицинската практика. През декември 2018г. д-р Феодор 

Оджаков придобива специалност „съдебна медицина”. Научната работа на д-р Оджаков 

се съсредоточва върху проблемите на идентификацията на личността в 

съдебномедицинската практика. Освен това той е активна част от разнообразни 

изследователски екипи, поради което разработва публикации и резюмета, свързани с 

различни научни сфери на медицината и здравеопазването. Д-р Оджаков има редица 

публикации и цитирания в български и чуждестранни реферирани издания, както и 

активни участия в научни конгреси и конференции в страната и чужбина. Д-р Оджаков 

участва в провеждането на упражнения и лекции на  български  и  чуждестранни  

студенти по специалност Медицина и Дентална медицина, като в преподавателската си 

дейност се стреми към индивидуален подход на обучението, с фокус към практическата 

дейност. Той цели активно да изпълнява призванието си, както обича да го нарича – да 

преподава не само основните научни достижения, но и да предава страстта си  за  

търсене, за изследване и за откриване, като под негово ръководство студенти на МФ – 

МУ – София разработват резюмета за активно участие в студентски конгреси. Член е на 

Българско дружество по съдебна медицина, Българско дружество по патология и 

Българско дружество по токсикология. 


