Гл. ас. Гинка Радкова Троанска
Родена е на 1 май 1948 г. в с. Белиш, окръг Ловешки. Средното си образование завършва с пълно отличие през 1966 г. в
гр. Троян, а висшето – през 1971 г. във ВХТИ – София, специалност „Органичен синтез – фармацевтични препарати и
багрила”.
През 1972 г. започва работа като стажант-асистент в катедрата по фармацевтична и органична химия на Фармацевтичния
факултет и след успешно издържан конкурсен изпит през
1974 г. е назначена за редовен асистент по органична химия.
Повишена е в ст. асистент през 1977, а през 1986 г. – в главен
асистент.
За повишаване на професионалната си квалификация преминава курсове по „Химична и ензимна кинетика”, „Физични методи за установяване на
строежа на органичните съединения”, както и курсове за езикова подготовка.
Г. Троанска участва активно в учебно-преподавателската дейност на катедрата и работата със студентите. Провежда семинарни и практически занятия по основната дисциплина органична химия със студентите по фармация – редовно и задочно обучение и
втора магистърска степен. Включва се в обучението на студентите от производствения
профил – води практически упражнения по химико-фармацевтична технология, участва
в провеждането на производствен стаж във фармацевтични заводи и заверка на стажа
по ХФТ.
Участва редовно в комисиите за провеждане на изпити.
Научно-изследователската дейност на Г. Троанска е насочена към синтез на биологичноактивни вещества от групата на аминотетралините и 3-амино-1,2-пропандиола с
вероятно сърдечно-съдово действие. Получени са значителен брой N-заместени 2-амино-3-хидрокси-5,8-диметокситетралини и техни циклични аналози, както и етерни производни на 3-амино-1,2-пропандиола с комбинирано антиаритмично и антихипертензивно действие.
Г. Троанска участва в творческия колектив за разработване на лабораторен регламент
за производство на оригиналния препарат Тетраминол с пресорно действие – одобрен
от КЛС в три лекарствени форми.
Ръководител и консултант е на четири дипломни работи.
Участва дейно в организирането на учебния процес и неговото подобряване. Години
наред е отговорник по учебната дейност на катедрата. Има личен принос за подобряване равнището на учебно-преподавателската работа по органична химия.
Член е на комисията по учебна дейност във факултета, член е на комисията по документи за провеждане на конкурси.
В продължение на десет години е курсов ръководител на студентите от ІІ курс.
Няколко години Г. Троанска е административен главен асистент на катедрата.
Пенсионира се през 2008 г.
(ГТ)
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