
СТАНОВИЩЕ 

 

 

По конкурс за заемане на академична длъжност доцент по обявения конкурс в обявен в 

бр. 94 на ДВ от 25.11.2016 г. за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“ по: 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление (ПН): 1.3. Педагогика на обучението по ...(Методика на 

обучението по информатика и информационни технологии) 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов 

 

Изготвил становището: доц. д-р Даниела Иванова Тупарова 

 

Гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов е единствен кандидат в обявения конкурс. 

Той е представил списък с общо 34 публикации, учебници, учебни помагала и 

методически материали, включително и в електронен формат.  

За участие в конкурса са представени общо 19 публикации и автореферат на 

докторска дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор по 

научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии. Публикациите са разпределени както следва: статии в 

периодични издания – 11, доклади на научни форуми – 5 бр., един учебник и учебни 

помагала в електронен формат – 2 бр. От статиите в списания 5 са в реферирани 

международни издания, като едното вече е включено в Web of Science/ Thomson Reuters 

- Master Journal List (Emerging Sources Citation Index). Представена е информация за 9 

забелязани цитирания. 

Смятам, че представените за конкурса публикации са достатъчни, надвишават 

значително минималните изисквания за заемане на академична длъжност доцент в 

професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по …”, заложени в 

правилниците на ПУ „Паисий Хилендарски”. 



Представените материали са добре оформени и систематизирани в основните 

научни направления, в които гл. ас. д-р Генчо Стоицов е работил, а именно: 

ПН 1.3 Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии) 

1. Разработване на ново учебно съдържание по информатика и ИТ за 

специализираните училища и паралелки и методики за преподаването му. 

Акцентите са в областта на: 

a.  преподаването на компютърни мрежи в профилираната подготовка по 

информатика и в университетските курсове за специалности от ПН 4.6 

Информатика и развитието на методика на обучение чрез софтуерни 

имитационни модели и симулации; 

b. преподаването на събитийно програмиране в профилирана подготовка. 

2. Конструиране на модел и методически инструментариум за профилирано 

обучение по информатика и информационни технологии в гимназиален етап и 

методики за преподаването му. Фокусът е върху „Събитийно програмиране в 

среда на графичен потребителски интерфейс“ и „Интегриране на дейности и 

документи“. 

В ПН 4.6 Информатика 

3. Проектиране и реализиране на модули на системи, използващи интелигентни 

методи за търсене. 

4. Проектиране и реализиране на специализирана хардуерна платформа и фърмуер 

за нейното управление. 

Кандидатът участва и в приложна разработка  на тема „Имплементиране на API 

интерфейс за RouterOs“. 

Гл. ас. д-р Генчо Стоицов води редица курсове в специалности в бакалавърски и 

магистърски програми, подготвящи учители по информатика и информационни 

технологии както и на специалности от ПН 4.6 Информатика. Участвал е като лектор в 

курсове за обучение на учители по информационни технологии по проекти на МОН. 

Активно се включва в извън аудиторните дейности във ФМИ на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. Ръководил е над 130 дипломанти от бакалавърски и магистърски 

програми и курсове за следдипломна квалификация на учители. 



Гл.ас. д-р Генчо Стоицов е участвал в 9 университетски, национални и 

международни проекти. 

Има изградени умения за работа в екип и извършване на самостоятелни научни 

изследвания. 

Отчитайки изложените по-горе факти смятам, че кандидатът по обявения конкурс 

гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за развитие на академичния състав 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и специфичните изисквания на 

Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски” за заемане на 

академичната длъжност „доцент”. 

Давам положително заключение за избор на гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов 

за доцент към катедра „Компютърни системи“ при Факултета по математика и 

информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“ в област 1. „Педагогически науки”, 

професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по ...” (Методика на 

обучението по информатика и информационни технологии), обявен в ДВ, бр. 

94/25.11.2016. 

Предлагам на почитаемото научно жури единодушно да предложи на уважаемия 

Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски” да избере гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов на 

академична длъжност „доцент“. 

 

23.03.2017 г. Подпис: 

 доц. д-р Даниела Тупарова  

 


