АВТОБИОГРАФИЯ

Име:

Любомира Николаева Крумова-Гломб

Дата и място на раждане:17 април 1962 г., гр. Русе
Адрес:
служебен:
Национална референтна лаборатория “Ентеровируси”,
Национален център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ)
София, бул. “Ген. Н. Столетов” 44А
Тел.:
02/831 00 42
e-mail:
nrl.enterovirus@ncipd.org
lubomira@gmail.com
lubomira.nikolaeva.glomb@ncipd.org
Настояща заетост:

завеждащ Национална референтна лаборатория
“Ентеровируси” в НЦЗПБ
доцент в НЦЗПБ
Заетост в миналото: 2012 – 2014 г.: ръководител на Департамент
“Вирусология” в Институт по микробиология “Стефан
Ангелов” – БАН
2011 – 2014 г.: доцент в Институт по микробиология
Образование:
Научна и образователна степен доктор:
2000 г. – БАН, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”
Висше образование:
1995 г. – Медицински университет – София (тогава Висш
медицински институт на Медицинска академия):
следдипломна специализация и придобита медицинска
специалност по вирусология
1987 г. – д-р по медицина
Медицински факултет на МУ – София (тогава ВМИ на
МА): специалност: медицина, квалификация: лекар
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Средно образование:
1981 г. – Първа английска езикова гимназия, София
Трудов стаж:
2014 г. – понастоящем – доцент и завеждащ Национална референтна
лаборатория “Ентеровируси” в НЦЗПБ
2013 г. – понастоящем – технически оценител към Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“
2012 г. – 2014 г. – ръководител на Департамент “Вирусология” в Институт
по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН
2010 – 2012 г. – Завеждащ Лаборатория „Екпериментална химиотерапия
на ентеровирусните инфекции” в Департамент
“Вирусология” в Институт по микробиология – БАН
1992 – 2010 г. – научен сътрудник в Департамент „Вирусология”
1989 – 1992 г. – редовен докторант в Департамент “Вирусология”
1988 – 1989 г. – ординатор в Детско отделение на Районна болница в
гр. Пирдоп
Членство в научни съвети:
2014 г. – понастоящем – член на Научния съвет на НЦЗПБ
2012 г.– 2015 г. – член на научния съвет на Институт по микробиология
„Стефан Ангелов“ – БАН
2013 г. – 2014 г. – член на УС на Центъра за обучение на БАН
От 2012 г. – понастоящем – член на съвета на специалност „Оптометрия“
на Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“
2013 г. – понастоящем – член на Програмния съвет на Софийски
фестивал на науката
Преподавателски опит:
2000 г. – понастоящем: Научен ръководител на дипломни работи за
придобиване на магистърска степен по молекулярна
вирусология към БФ на СУ “Св. Кл. Охридски” – 11
подготвени магистри с успешно защитени дипломни
работи.
2003 г. – понастоящем: Ежегоден цикъл от упражнения по Медицинска
вирусология съгласно магистърската програма по
молекулярна вирусология към БФ на СУ
2003 г. – понастоящем: Ежегоден цикъл от упражнения по Терапия и
профилактика на вирусните болести съгласно
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магистърската програма по молекулярна вирусология
към БФ на СУ “Св. Кл. Охридски”
2011 г. – понастоящем: Ежегоден цикъл лекции по дисциплината
„Вирусни и бактериални инфекции на окото” в
магистърската програма по оптометрия на Физическия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
2012 г. – понастоящем: Ежегоден цикъл лекции по дисциплината
„Вирусни и бактериални инфекции на окото” в
бакалавърската програма по оптометрия на Физическия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
2013 г. – понастоящем: курс „Физиологични основи на поведението“ в
магистърска програма Обща психология на английски
език на СУ „Св. Кл. Охридски”
2013 г. – понастоящем: курс „Инфекция, имунитет, генетика: връзки с
психологията“ в магистърска програма Обща психология
на английски език на СУ
2013 г. – понастоящем: курс „Клинична вирусология (вируси и
антивирусни средства)” в магистърска програма
„Медицинска химия” на Факултет по химия и фармация
на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
2005 г. – 2013 г.: Ежегоден цикъл от упражнения по Обща вирусология за
студенти
по
ветеринарна
медицина
във
Ветеринарномедицински факултет на ЛТУ – София
2011 г. – 2012 г.: Цикъл от лекции по дисциплината „Основи на
микробиологията и вирусологията с клинична химия” в
магистърска програма „Биологично активни вещества и
лекарствени средства” на ЮЗУ „Н. Рилски”–Благоевград
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