
Проф. Д-р Валентин Джонов 

Валентин Джонов е роден на 23.03.1961 г. в гр. Видин, България. Завършва основно и 

средно образование в гр. Видин и след две години военна служба, през 1981 г. започва 

следване по медицина в Медицински университет – София. През 1987 г. завършва 

Медицински Университет – София и получава правоспособност на лекар. 

След половин година работа като общопрактикуващ лекар в района на гр. Видин, Валентин 

Джонов става асистент в Института по анатомия, а по-късно и клиничен асистент в 

Отделението по неврохирургия на Медицински университет  - София. 

През 1992 г. получава позиция на научен сътрудник в Департамента по клинични 

изследвания на Университета в гр. Берн, Швейцария. В продължение на една година работи 

в областта на хирургията в Университетската болница Insel в гр. Берн. През 1996 г. Валентин 

Джонов е назначен за научен сътрудник в отделение „Биология на развитието“ в Института 

по анатомия, гр. Берн, Швейцария. През 2002 г. се хабилитира като асистент професор, а 

през 2006 г. заема академичната длъжност доцент в същия институт. 

От септември 2007 г. Валентин Джонов е редовен професор и става съдиректор на Института 

по анатомия в гр. Фрибур, Швейцария. След 3 години се завръща в гр. Берн, където и в 

момента е Директор на Института по анатомия. 

Основните интереси на неговата научна група са радио-биологичните ефекти, 

предизвикани от лъчева терапия с микролъчи, която е предклинична лъчетерапевтична 

техника, показваща отличен контрол върху тумора и забележителен толеранс от страна на 

нормалната тъкан.  

Валентин Джонов е публикувал над 250 рецензирани, оригинални изследователски статии 

и 50 обзорни статии и глави в книги, които имат над 14 000 цитирания. 

Носител е на множество награди, като: 

2001: Награда за млад изследовател, Фондация Сан Салваторе, CHF 40 000  

2001: Награда на Швейцарското дружество по анатомия, хистология и ембриология,          

CHF 5 000  

2003: Учител на годината, Университет в гр. Берн 

2019: „Лекар на годината“, Български лекарски съюз, София, България за развитието на 

швейцарско-български научни, студентски обменни и благотворителни проекти 

2020 г.: „Златна лаврова клонка” – най-високото отличие на Министрество на Външните 

работи на Република България за развитието на швейцарско-българските отношения в 

областта на медицината и биомедицинските науки 

2021: Почетен гражданин на гр. Видин, България 

2022: „Доктор хонорис кауза” на Медицински университет - София, България 

 


