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ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име
Адрес
Телефон
Мобилен телефон
Факс
E-mail

Националност
Дата на раждане

ЛАМБОВ, НИКОЛАЙ, ГЕОРГИЕВ
Ул. „Цар Симеон”, бл. 302, ап.18, п.к. 1309, София,България
+359 2 9236525
+359 887 979368
+ 359 2 9879874
nlambov@pharmfac.acad.bg
nlambov@mail.bg
Българин
7 МАЙ, 1951

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от – до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности
• Дати (от – до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

От 1992 досега
Фармацевтичен факултет, Медицински Университет – София, ул. „ Дунав” №2., София,
България
Преподавателска, обучение на студенти по фармация за придобиване на образователна
степен "магистър"
Доцент
Преподаване и обучение, научна и изследователска работа
От 1980 до 1992
Фармацевтичен факултет, Медицински Университет – София, ул. „ Дунав” №2., София,
България
Преподавателска, обучение на студенти по фармация за придобиване на образователна
степен "магистър"
Главен асистент
Преподаване и обучение, научна и изследователска работа

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
Страница 1 - Curriculum vitae на
Ламбов,Николай Георгиев]

1980
Защита на дисертация за придобиване на научна и образователна степен ”доктор”
От 1977 до 1980
Медицинска академия-София, Фармацевтичен факултет, Катедра „Технология на
лекарствените средства и Биофармация-докторант
Технология на лекарствените средства
Доктор по фармация
Висше фармацевтично образование

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ

От 1969 до 1974
Медицинска академия-София, Фармацевтичен факултет, специалност- производствен
профил
Технология на лекарствените средства,Фармацевтична химия ,
Фармакогнозия,Фармакология, Организация и икономика на фармацевтичното
производство
Магистър-фармацевт (производствен профил)
Висше фармацевтично образование
От 1966 до 1969
18-та гимназия София
Математика, физика, химия, български език, биология, география, история
Средно образование
Второ ниво на обучение – средно образование
От 1958 до 1966
43-то основно училище
Математика, физика, химия, български език, биология, география, история
Начално и основно образование
Първо ниво на обучение – начално и основно образование

Усъвършенстване на чуждо езиковите компетенции при комуникиране с чужденци в и
извън България.
Придобиване на професионална компетентност, колегиалност, толерантност,
самодисциплина и отговорност в рамките на трудовия стаж.
БЪЛГАРСКИ

• Четене

НЕМСКИ
Отличен

• Писане

Отличен

• Разговор

Отличен

• Четене

Руски

• Писане

Добър

• Разговор

Добър

• Четене

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.
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Добър
Преподавателска дейност
Чета лекции в курса по „Технология на лекарствените средства и Биофармация”, част I-III
на студентите по фармация-редовно и задочно обучение, както и на студентите от
следдипломното обучение във Фармацевтичен факултет- София.
Чета лекции в курса по „Технология на лекарствените средства” в медицински колежПловдив.
Научни области
Технология на лекарствените средства и форми
Лекарствени форми с изменено освобождаване
Биофармацевтичен контрол
Научна дейност
Научни публикации: 55
Патенти: 9

Цитати: 86

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координиране и управление на хора,
проекти и бюджети; на работното
място, при доброволна работа
(например култура и спорт) и у дома,
и т.н.

От 2003 досега
Заместник председател на Българското научно дружество по фармация
От 2000 досега
Ръководител катедра „Технология на лекарствените средства и Биофармация” при
Фармацевтичен факултет,София.
От 1999 досега
Заместник декан по учебната работа на Фармацевтичен факултет, Медицински
Университет-София
От 2003 до 2004
Член на надзорния съвет на „Медика”, Сандански-Български фармацевтичен
производител.
От 1992 до 2003
Научен секретар на българското научно дружество по фармация.
Понастоящем член на:
¾ Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет
¾ Академичния съвет на Медицински Университет
¾ Специализирания научен съвет по фармация- научен секретар
¾ Висшия съвет по фармация към Министерство на здравеопазването
¾ Експертния съвет за лицензиране на фармацевтичните производители
към Изпълнителната агенция по лекарствата
Участие в научни проекти
От 1995 до 1999
Институт по фармацевтична технология, Мюнстер- „Лекарствени форми с компютърно
регулиране на освобождаването”
Спонсор: фондация „Фолксваген”
1994
Институт по фармацевтична технология, Мюнстер- „Лекарствени форми с регулирано
освобождаване”
Спонсор: Deutsche Vorschungs-gemeinschaft (DFG)
От 1992 до 1993
Институт по фармацевтична технология, Мюнстер- „Лекарствени форми с активно
регулиране на освобождаването посредством слаби електрични полета”
Спонсор: Kernvorschschungzentrum,Karlsruhe
Аз съм ръководител и участник в седем научни проекта. Проекта ни от 2003 г. спечели
първа награда на съвета по медицинска наука към медицински Университет-София. Член
съм на Българското научно дружество по фармация. Научен редактор съм на списание
Pharma News, издание на централна медицинска библиотека на Медицински университет,
София, България. Като доцент имам възможността и отговорността да работя със
студенти, да ръководя учебния процес и научната работа на работното ми място. Под
мое ръководство са защитени повече от 50 дипломни работи на които съм бил
ръководител, съ-ръководител или научен консултант.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

Компютри – Windows, Excel, Power Point, Word, Internet=

КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции неотбелязани досега.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
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Придобитите опит, квалификация и способности определят възможността за изнасяне на
вербални и писмени презентации пред аудитория, оформяне и изготвяне на научни
доклади, писане на научни и научно-популярни статии, монографии и учебни помагала.

НА МПС

ПРИЛОЖЕНИЯ

Монографии
Ръководство за практически упражнения по Технология на лекарствените средства,Част III,София,1989
Основи на биофармацията,София,1993
Специализации
2001
Институт по фармацевтична технология, Мюнстер, DAAD стипендия (Prof.Dr. R.Groning)„Лекарствени форми с компютърно регулиране на освобождаването”
1992
Институт по фармацевтична технология, Мюнстер, DAAD стипендия (Prof.Dr. R.Groning)„Лекарствени форми с активно регулиране на освобождаването посредством слаби
електрични полета”
1991
Röhm Pharma company, Darmstadt
Специализация в областта на обвитите лекарствени форми с удължено освобождаване
1983
Фармацевтичен институт-Университет на Франкфурт, DAAD стипендия (Dr.K.D.Hertzfeldt)”In vitro/In vivo корелации”
От 1982 до 1983
Институт по фармация и химия на храните- Университет на Мюнхен, DAAD стипендия
(Prof.Dr. K.Thoma)- “Пелетни лекарствени форми с удължено освобождаване ”

20/06/2005
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