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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Асен Кънчев Рахнев 

 

по конкурс за избор на доцент 

за нуждите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 

обявен в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г. 

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки 

 

Със заповед № Р33-3601/12.07.2018 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски” съм определен за член на научното жури във връзка с избора на доцент по 

обявения конкурс в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование: 1. 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика 

и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект). 

За участие в конкурса са подадени документи от един единствен кандидат – гл. ас. д-р 

Тодорка Атанасова Глушкова от катедра „Компютърни технологии” на Факултета по 

математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

Документите са проверени от комисия, назначена със заповед № Р33-3484/10.07.2018 г. на 

Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Съгласно протокол от 

заседанието на комисията от 18.07.2018 г., подписан от всички членове без забележки, 

комисията допуска до участие в конкурса единствения кандидат гл. ас. д-р Тодорка Атанасова 

Глушкова. Деканът на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски” е уведомил кандидатката за решението на комисията с уведомително 

писмо № 1149 от 18.07.2018 г. 

Като член на научното жури съм получил всички документи, приложени към молба с вх. 

№ К2-26/13.07.2018 г. от гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова до Ректора на ПУ „Паисий 

Хилендарски” за участие в конкурса: 

 Предложение за обявяване на конкурс за доцент;  

 Протокол № 7 – 2017/2018/22.03.2018 г. на КС – препис-извлечение;  

 Протокол № 27/22.03.2018 г. на ФС на ФМИ – препис-извлечение; 

 Удостоверение № У-1760/23.03.2018 г. за хорариум по учебните дисциплини 

„Дискретна математика”, „Уеб дизайн” и „Обектно-ориентирано програмиране 2“;  

 Протокол № 26/26.03.2018 г. на АС на ПУ „П. Хилендарски” – препис-извлечение;  

 Държавен вестник, брой 33/17.04.2018 г., с обявата за конкурса; 

 Удостоверение за трудов стаж № У-2020/20.04.2018 г; 

 Автобиография по европейски формат; 

 Дипломи за образователна степен „магистър“: 

А. Диплома за висше образование от ПУ „П. Хилендарски“, Серия А 86, №003249, 

регистрационен № 346-М/30.08.1986 г.; 

Б. Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“ от ПУ „П. 

Хилендарски”, Серия ПУ-2003, № 009247, регистрационен № 3525 /септември 2003 

г.  
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 Диплома за образователна и научна степен „доктор” № 1000002 / 23.05.2012 г.; 

 Пълен списък на научните трудове; 

 Списък на научните трудове за участие в конкурса; 

 Резюмета на научните трудове за участие в конкурса (Анотации на материалите по 

чл. 65. от ПРАСПУ за участие в конкурса, включително самооценка на приносите); 

 Авторска справка за научните приноси в трудовете за участие в конкурса;  

 Списък на забелязани цитирания; 

 Документи за учебна работа:  

А. Справка за аудиторна и извънаудиторна заетост; 

Б. Списък публикувани учебни материали.; 

В. Справка за дейността със студенти и докторанти.  

 Документи за научноизследователска дейност:  

А. Справка за научноизследователска дейност; 

Б. Справка за участие в научноизследователски проекти; 

В. Справка за членство в професионални организации; 

Г. Справка за участие в международни и национални научни форуми; 

Д. Списък на участия в програмни и организационни комитети.  

 Служебни бележки за участие в научноизследователски и образователни проекти  

А. Служебна бележка от поделение „Научна и приложна дейност” при ПУ “П. 

Хилендарски” № НПД 416 / 19.04.2018 г.; 

Б. Служебна бележка от поделение „Научна и приложна дейност“ при ПУ „П. 

Хилендарски“ № НПД 224/22.07.2013 г.; 

В. Служебна бележка от Средно училище „Христо Смирненски“ гр. Брезово, обл. 

Пловдив, № РД-25-822/05.07.2018 г.  

 Справка за спазване на специфичните изисквания на ФМИ при ПУ „П. Хилендарски”, 

съгласно чл. 65. (3) от ПРАСПУ; 

 Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи; 

 Научни трудове за участие в конкурса; 

 Автореферат на дисертационния труд на кандидата.  

 Гл. ас. Тодорка Глушкова е автор и съавтор на общо 67 научни публикации, от които 57 

статии, 2 книги, учебници и учебни помагала, 8 електронни учебни помагала. 

От тях за участие в конкурса са представени 18 научни труда, с общ IF 0.251: 

 Статии в списания – 5 броя, от които 1 с IF; 

 Доклади на национални и международни научни конференции – 8 броя; 

 Глави от книги – 2 броя; 

 Електронни учебни помагала – 2 броя; 

 1 учебник. 

Тодорка Глушкова е автор на 12 от представените 18 научни труда, съавтор на първо 

място – на 2 и на второ – на 4 публикации. Девет от публикациите са на английски език и девет 

са на български език. 

Приносите в публикациите на д-р Тодорка Глушкова са в няколко направления: 
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 Моделиране и формализация на контекстно-чувствителни кибер-физически интернет 

на нещата среди с отчитане на динамично променящи се параметри и адаптиране към 

тези промени; 

 Моделиране на системи за обучение (електронно и дистанционно); 

 Разработване на електронни учебни ресурси и тестове (вкл. подходящи за обучението 

игри). 

Те могат да бъдат характеризирани като научно-приложни, приложни и основно 

методико-практически. 

Оставам озадачен защо при обявяването на конкурса в ДВ след професионалното 

направление: 4.6. Информатика и компютърни науки е добавен текст в скоби. 

Гл. ас. Тодорка Глушкова участва в 2 нучноизследователски университетски проекта, 5 

научни и 6 международни образователни проекта. Д-р Т. Глушкова е представила списък с 42 

известни цитирания на нейни публикации. Към датата на рецензиране са ми известни още 

няколко нови цитирания. 

Тодорка Глушкова има 32 г. педагогически стаж, основно в СОУ. Постъпва на работа във 

ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ през 2013 г. на длъжност главен асистент. Има аудиторна 

заетост над възложения норматив. Гл. ас. Глушкова активно подпомага студентите чрез 

консултации, курсови и домашни работи и за последните 5 години успешно са защитили 38 

дипломанти от бакалавърски и магистърски програми. 

Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова отговаря и на актуализираните изисквания на ПРАСПУ от 

20.10.2014 г. (чл. 65, ал. 1, т. 2, 3). 

Гл. ас. д-р Тодорка Глушкова участва с доклади в международни и национални 

конференции (за последните пет години – в 18). 

Познавам Тодорка Глушкова от над 10 г. Тя е съвестен преподавател и добър колега. 

Кандидатът по обявения конкурс гл. ас. д-р Тодорка Глушкова 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”. 

Казаното по-горе е основание да дам положително заключение за избор на гл. ас. д-р 

Тодорка Глушкова за доцент по професионално направление: „4.6. Информатика и 

компютърни науки”, област на висшето образование „4. Природни науки, математика и 

информатика ”. 

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 Тодорка Глушкова за академичната длъжност 

„Доцент”. 

 

09.09.2018 год. Подпис: 

гр. Пловдив   /Проф. д-р Асен Рахнев/ 


