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ИНТЕРВЮ: „ИЗБРАХ НАУКАТА, ИЗБРАХ ПУ“ 

 

1. Здравейте, представете се! 

Здравейте! Казвам се Маринела Цанкова, на 31 години. 

 

2. Откъде сте родом?  

Родена съм в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово. 

 

3. Къде сте завършили висшето си образование? 

Завърших бакалавърска степен в Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“ специалност „Молекулярна биология“ през 2012 година. А през 2014 

год. завърших и магистърска програма „Биотехнологична микробиология“ към 

катедра „Биохимия и микробиология“ на ПУ. 

 

4. Каква е темата на Вашия дисертационен труд? 

Докторската си степен защитих на 25.02.2020 г. на тема „Генетични 

детерминанти и екологични фактори на вирулентността при патогенни изолати, 

асоциирани с урогенитални инфекции“. 

 

5. Каква е Вашата длъжност към настоящия момент? 

Към настоящия момент съм биолог към катедра катедра „Биохимия и 

микробиология“, секция Микробиология на ПУ. 

 

6. Какво Ви мотивира да се занимавате с научна дейност? 

Разработването на дипломни работи ми помогна да разбера, че да се 

занимаваш с наука е много интересно. Наученото те кара да погледнеш нещата по 

различен начин и от различна гледна точка. И не на последно място това са хората, 

с които работих през цялото време.  Да получаш подкрепа, ценен опит и помощ, е 
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нещо, което е от изключителна важност за един млад и тепърва стъпващ на тази 

сцена учен. 

 

7. Защо избрахте Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за да 

развивате научната си дейност? 

Когато избирах университет, в който да продължа образованието си, аз се 

спрях единствено и само на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Дългогодишните история и традиции, както и това, че се намира в най-любимия ми 

град в България, ме накараха да избера именно него. А не може и да се пропусне 

факта, че Биологическият факултет се намира на едно от най-прекрасните места в 

целия град – Стария град точно до Античния театър. 

 

8. Успявате ли да съчетавате успешно работата си в университета с 

личния си живот? 

Засега успявам. Имам прекрасна дъщеря, на която показвам, че когато учиш 

и се стараеш достатъчно, може да постигнеш много. 

 

9. Какво ще кажете на новозачислените и на бъдещите докторанти? 

Пътят не е кратък, нито лесен и безпроблем, но резултатът определено си 

заслужава! 
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