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Чл.-кор. проф. Цветалина Танкова е завършила
Медицинска академия в София, с пълно отличие и
Хипократов медал. Има придобити специалност по
вътрешни болести и специалност по ендокринология и
болести на обмяната. Магистър е по Обществено здраве и
здравен мениджмънт
Специализациите й са от: Център на СЗО за захарен
диабет, Университетска болница Женева, Швейцария;
Болница Кошен, Париж, Франция; Кингс Колидж Лондон;
Оксфорд, Кеймбридж, Великобритания; Диабетен център
Стено, Копенхаген, Дания.
Има 224 публикации – 117 в международни издания и
107 в национални издания; 83 публикации в списания
с импакт фактор (fбщ импакт фактор на публикациите
IF 299.509); wчастие като автор в 7 монографии; 5308
цитирания на научните трудове в чужди бази данни (SCOPUS, Web of Science); 420 участия в научни прояви (212
международни и 208 национални). Участник e в 35 научни
проекта – 23 национални (МОН, МУ-София), на 9 от които
е ръководител и главен изследовател; и 12 международни
проекта, на 2 от които е ръководител.
Води лекции на студенти по медицина, стажант-лекари,
специализанти по ендокринология; участва в курсове за
СДО по захарен диабет; ръководител на 5 курса за СДО,
МУ, София; поканен лектор е на курсове за следдипломно
обучение на Европейска асоциация за изучаване на
диабета (EASD) в Русия, Хърватска, Унгария, Сърбия,
Румъния, Словения, Азербайджан, Македония,Чехия,
Египет; самостоятелен автор е на учебник „Захарен диабет“,
Парадигма, 2013 и др.
Има следните награди: 2015 – „Проф. Д-р Константин
Чилов” за значителни приноси в научно-изследователската
и преподавателската дейност на МФ, МУ, София; 2017 –
„Любим преподавател в областта на медико-клиничните
науки“ на МУ – София; 2017 – AWARD for International
Collaboration, The Croatian Association for Diabetes and
Metabolic Disorders of the Croatian Medical Association;
2018 – „Проф. д-р Константин Чилов“ за медицина от
името на Министър на здравеопазването, Председател на
БАН, Национален алианс „Живот за България“; 2020 –
„Питагор“ на МОН за утвърден учен в категория „Здраве
и медицински науки“; 2020 – Национални медицински
награди 2020 – Лекар с кауза, НПО; 2021 –“SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTAE MERITIS“ за научен проект от конкурс
„ГРАНТ-2018“ в област Медицина, Медико-клинична
научна област, МУ – София.
Член е на множество международни и национални научни
организации.

