
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. дпн Сава Иванов Гроздев 
 

по конкурс за избор на доцент за нуждите на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски”, обявен в ДВ, брой 10 от 01 февруари 2011 г., 
в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по .., 
научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии 
 

Настоящето становище е изготвено на основание Заповед № Р33-974/13.04.2011 г. на 
Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” във връзка с избора на 
доцент по обявения конкурс в ДВ, брой 10 от 01 февруари 2011 г. по: Област на висше 
образование: 1. Педагогически науки; Професионално направление: 1.3. Педагогика на 
обучението по …; научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението по информа-
тика и информационни технологии.  

Като член на научното жури съм получил всички документи на единствения 
кандидат, приложени към молба с входящ номер К2-2/31.03.2011 г. от гл. ас. д-р Евгения 
Делчева Ангелова до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” за участие в конкурса. 

Представените по конкурса документи и материали са оформени грижливо и дават 
възможност за обективна и пълна оценка на кандидата в съответствие с изискванията на 
ЗРАСРБ – чл. 24 (1) и Правилника за приложението му – чл. 53 (1), както и Правилника на 
ПУ – чл. 65 (1).  

Евгения Ангелова завършва висше образование във Факултета по математика и 
механика при СУ „Климент Охридски” с квалификация магистър по математика, със 
специализация „Математическо осигуряване”. В продължение на две години работи като 
програмист в електронно–изчислителен център. От 1976 год. е асистент в катедра 
„Изчислителна математика и теория на вероятностите” при ПУ „Паисий Хилендарски“. 

По чл. 24 (1), т. 1 от ЗРАСРБ, изискването е изпълнено; на кандидата е присъдена 
образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.07.03 Методика на 
обучението по информационни технологии (Диплома от ВАК № 34515/18.08.2010 г.). 

От приложените документи, вкл. удостоверение за трудов стаж е видно, че 
кандидатът отговаря на чл. 24 (1), т. 2, тъй като е заемал повече от две години акаде-
мичната длъжност „главен асистент” (от 1988 г.). 

Пълният списък с трудове на гл. ас. Ангелова, в които е автор и съавтор, включва 
общо 33 научни публикации, 16 учебника и ръководства, 2 електронни учебника и 11 
електронни учебни и учебно-методически помагала. От тях за участие в конкурса са 
представени 29 научни труда, които не повтарят използваните за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор”, т. е. изпълнено е изискването на чл. 24 (1), т. 3, 
и те са следните: 

- Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор” по научна специалност 05.07.03 – 1 брой; 



- Статии в научни списания – 10 броя, като една от тях е в списание в чужбина; 
- Доклади на международни научни конференции – 7 броя (един в чужбина); 
- Доклади на национални научни конференции – 2 броя; 
- Учебници и ръководства – 9 броя, като 2 са електронни. 

От научните трудове, с които участва в конкурса (29 на брой), Евгения Ангелова е 
съавтор на първо място в 11 от тях (2 са самостоятелни), на второ място – в 13 от тях, на 
трето и последващо място – в 5 от тях. От представените работи две са на английски език, 
две – на руски език, а останалите, включително учебниците и помагалата, са на български 
език. Учебниците и ръководствата, в които кандидатът е съавтор, неминуемо отразяват 
дългогодишния преподавателски опит и могат да се ползват от ученици и студенти.  

Научните трудове на д-р Евгения Ангелова са представени в няколко тематични 
направления: Базово програмно осигуряване за обучение по информатика, Създаване на 
интерактивно програмно осигуряване за образователната система, Усъвършенстване на 
методиката и съдържанието на обучението по информационни технологии, Приложение 
на информационни технологии в математически изследвания и обучение по числени 
методи, Интензификация на обучението чрез използване на електронни учебни ресурси. 
Като цяло, във всички публикации са налице научни, научно-приложни и методико-
практически приноси по професионалното направление и научна специалност на 
конкурса, докладвани на национални и международни форуми и успешно използвани при 
реализация на проекти.  

Преподавателската дейност на гл. ас. Евгения Ангелова е изключително богата. 
Чела е лекции и е водила упражнения по редица основни дисциплини в информатиката и 
информационните технологии не само във ФМИ, но и в други факултети – ФИСН и 
Физически факултет на ПУ, във филиалите на ПУ в Хасково и Смолян, както и в други 
ВУЗ. Много активно се е включвала в разработването на нови учебни планове и програми, 
както и в обучението на студенти от магистърски програми във ФМИ за учители по 
информатика и информационни технологии. Участвала е в квалификацията и 
преквалификацията за преподаване на информатика и информационни технологии на 
учители от цялата страна, а също така и в редица преквалификационни курсове към 
Агенцията по заетостта. Провеждала е кандидат-студентски курсове по информатика във 
ФМИ при ПУ. Ръководила е повече от 50 дипломанти. Участва в разработката на 
образователни програми и електронни учебници за профилирана и свободно избираема 
подготовка по учебен план и програми на Junior Achievement България. 

Към документите е представен списък, съдържащ 49 известни цитирания. Тези 
цитирания се отнасят и за публикации от общия списък, но независимо от това считам 
останалите цитирания за работи, представени в списъка по конкурса, за достатъчни. 

Считам, че са изпълнени всички критерии и условия и кандидатът по обявения 
конкурс гл. ас. д-р Евгения Д. Ангелова отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ, 
Правилника за прилагането му, Правилника за развитие на академичния състав на ПУ 
„Паисий Хилендарски” и специфичните изисквания на Факултета по математика и 
информатика при ПУ „Паисий Хилендарски” за заемане на академичната длъжност 
„Доцент”. 

Всичко изброено дотук ми дава основание за положително заключение за избор на 
гл. ас. д-р Евгения Делчева Ангелова за доцент по област на висше образование „1. 



Педагогически науки”, професионално направление: „1.3. Педагогика на обучението по 
…”, специалност „05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни 
технологии”,. 

Предлагам почитаемото научно жури единодушно да гласува предложение 
Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” да избере гл. ас. д-р Евгения Делчева Ангелова за 
академичната длъжност „Доцент”. 

 

31.05.2011 год. Подпис: 

гр. Пловдив /Проф. дпн Сава Гроздев/ 

 


