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СТАНОВИЩЕ 

от  

д-р Албена Александрова Овчарова, доцент  

в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование1. Педагогически науки 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) 

 

     В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр.33 от 17.04.2018 г. и в интер-

нет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на катедра Пе-

дагогика и управление на образованието към Педагогически факултет, като единствен кан-

дидат участва гл.ас. д-р Александър Йорданов Линков от катедра Педагогика и управление на 

образованието към Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилен-

дарски“. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

     Със заповед № 33 – 3491 от 10.07.2018 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“ съм определена за член на научното жури  в конкурс за заемане на академич-

ната длъжност “доцент” в Пловдивски университет по област на висше образование 1. Педа-

гогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) и за нуждите на катедра Педагогика и управление на образованието към Педаго-

гически факултет. За участие в обявения конкурс е подал документи като единствен кандидат 

гл.ас. д-р Александър Йорданов Линков.  

     Представеният от гл.ас. д-р Ал. Линков комплект материали на хартиен носител е в съот-

ветствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ. Приложени са общо 14 

научни разработки: 2 монографии, 1 учебник, 11 научни статии. Научните трудове на канди-

дата са рецензирани и не са представяни за придобиване на образователната и научна степен 

доктор. Приемат се за рецензиране 14-те  научни труда. 

     Д-р Александър Линков работи в ПУ от 1982 г. и до днес, първоначално като хоноруван 

преподавател, а от 1988 г. е на основен трудов договор  в ПУ.  От 1991 г. е главен асистент в 

сегашната катедра Педагогика и управление на образованието. От 2013 г. е доктор по педа-

гогика. Владее отлично руски и английски езици. Участва в дейности, свързани с акредита-

ционни процедури за професионални направления „Педагогика” и Педагогика на обучението 

по...” . 
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2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

     Д-р Ал. Линков е автор на учебна програма и на учебник по дисциплината „Увод в педа-

гогиката” за студенти в ОКС „бакалавър”. Води лекционни курсове в 4 бакалавърски и в 1 

магистърска програми на Педагогическия факултет с тематична ориентация: увод в педаго-

гиката, педагогика, теория на възпитанието в специални учебни заведения, дидактика и пе-

дагогическа етика.  Работи със студенти – бакалаври от специалности: Педагогика, Социална 

педагогика, Физическо възпитание, ПНУП и със студенти – магистри в МП „Бойни изкуства”. 

Консултант е по 3 проекта на ПГЛВ „Христо Ботев” – гр. Перищица. В служебна бележка от 

НБ „Св. св. Кирил и Методий” са посочени 5 цитирания на д-р Ал. Линков  в български из-

дания, които са допълнени със списък на още 2 цитирания  и 1 самоцитиране от автора.   

     Кандидатът в конкурса е представил 2 монографии, съответно с 218 и 215 печтни страници. 

В посочените научни трудове е осъществен добър изследователски опит, свързан с допълване 

и разширяване на интерпретациите на науките педагогика и педагогическа психология, както 

и на системата на компетентностите в техните образователни измерения.  

     В учебника за студенти от различни професионални направления „Увод в педагогиката” 

/150 страници/, д-р Линков  е представил системно и последователно опитмален обем от ин-

формация за същността, подходите, принципите и методите на науката педагогика, както и 

парадигмите на възпитание, обучение и образование. Съдържанието на учебника предполага 

студентите да придобият базисни знания в посочената научна област, които да им позволят 

надграждане в рамките на специализирани курсове в последващото им обучение. 

      Статиите на д-р Ал. Линков са 11 на брой, от които 2 са в съавторство. Интересите на 

автора са в областите на общото и на професионалното образование и техните съвременни 

измерения в теоретичен и практически план. Анализирани са проблемите на дизайна на обу-

чение от херменевтична гледна точка, проявите на креативност в обучението, описани са 

добри практики в осъществяването на проблемно-базираното, електронно базираното и про-

ектното обучение, както и измеренията на  съвременното моделиране на образователното 

пространство в училище. Допирната точка във всички тях е желанието за постигане на под-

ходяща за младите хора компетентност, позволяваща им да функционират като добри спе-

циалисти в новото световно образователно пространство. 
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     Представителна част от статиите на д-р Линков са публикувани в научни сборници, изда-

дени от международни академични издателства. Теоретичните му разработки имат и несъм-

нена практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. 

Кандидатът д-р Линков коректно и логично е представил самооценка на приносите в научните 

му трудове, които са с изявен научно – теоретичен и практико –приложен характер. 

     Всичко посочено по – горе доказва, че научната и преподавателската квалификация на д-р 

Ал. Линков е несъмнена. 

3. Критични забележки и препоръки 

     Поради това, че постигнатите научни теоретични и практико-приложни резултати в на-

учните трудове на д-р Ал. Линков могат да бъдат развити и доразработени в редица изслед-

вания, препоръчвам в бъдеще по - активна дейност на кандидата с дипломанти и  докторанти 

от Педагогическия факултет. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Постигнатите от гл. ас. д-р Александър Линков резултати в учебната и науч-

но-изследователската дейност, напълно съответстват на специфичните изисквания на Педа-

гогическия факултет, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на  Педагогическия факултет за 

избор на гл. ас. д-р Александър Линков на академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ „П. Хи-

лендарски“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика). 

 

 

20.08. 2018 г.   Изготвил становището: .......................... 

             /доц. д-р Албена Овчарова/ 

 


