
СТАНОВИЩЕ 

 

 

По конкурс за заемане на академична длъжност доцент по обявения конкурс в ДВ, 
брой 10 от 01 февруари 2011 г. за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“ 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 информатика и 
информационни технологии, 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Евгения Делчева Ангелова 

 

Изготвил становището: доц. д-р Даниела Иванова Тупарова (Дурева) 

 

Гл. ас. д-р Евгения Ангелова е единствен кандидат в обявения конкурс. Тя е автор 
и съавтор общо в 62 публикации, учебници, учебни помагала и методически материали, 
част, от които са в електронен формат.  

В конкурса участва с общо 29 публикации, от които 20 статии в периодични 
издания и доклади на научни форуми, 7 учебници и ръководства, издадени на хартиен 
носител и 2 електронни учебника. Една от представените публикации е авторефератът 
за придобиване на образователната и научна степен доктор по научната специалност 
05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии. 
Смятам, че представените за конкурса публикации са достатъчни и отговарят на 
изискванията за заемане на академична длъжност доцент по направление „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 Евгения Ангелова е работила, а именно: 

 

1. Проектиране и разработване на образователен софтуер или както е отразено 
в справката за приносите на кандидата - Базово програмно осигуряване за 
обучение по информатика и Създаване на интерактивно програмно 
осигуряване за образователната система. Публикациите в тази област са от 
самото начало на въвеждане на компютърна техника в българското 
образование и имат както практически, така и теоретичен принос в 
развитието процесите на проектиране и разработване на образователен 
софтуер. 

2. Усъвършенстване на методиката и съдържанието на обучението по 
информационни технологии (ИТ). В това направление са предимно 
публикациите от последните 5 години, които са насочени към изследване на 
приложението на дидактическото моделиране, рефлексията и проектно-
базирания подход в обучението по информационни технологии както в 
средното училище, така и при подготовката на учители по информатика и 
ИТ. 



3. Приложение на информационни технологии в математически изследвания и 
обучение по числени методи. 

4. Интензификация на обучението чрез използване на електронни учебни 
ресурси. Това направление е естествено продължение на изследванията, 
разработвани в направление 1. Тези изследвания са пречупени през призмата 
на съвременните технологии за електронно обучение и методиката за 
тяхното приложение. 

Прави много добро впечатление броят на цитиранията на публикации, в които 
автор или съавтор е кандидатката – общо 49, от които 18 са в чужбина.  

Гл. ас. д-р Евгения Ангелова участва и е участвала в редица изследователски 
проекти на международно, национално и университетско равнище – общо 9. Работи 
интензивно със студенти от магистърски и бакалавърски програми. Важен е опитът и за 
работа със студенти в докторските програми на ПУ „ Паисий Хилендарски” както и 
участието и в квалификационни курсове за обучение на учители по информатика и ИТ. 

Препоръката ми към кандидатката е да се повиши броят на самостоятелните 
публикации, макар че от друга страна участието в съвместни публикации е индикатор 
за наличие на умение за работа в екип и ръководене на изследователски екипи в 
бъдеще. 

Отчитайки изложените по-горе факти смятам, че кандидатът по обявения конкурс 
гл. ас. д-р Евгения Делчева Ангелова 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 Евгения Делчева Ангелова 
за доцент към катедра „Компютърни технологии“ при Факултета по математика и 
информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в област 1 
“Педагогически науки”, професионално направление 1.3 “Педагогика на обучението по 
...”, научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и 
информационни технологии, обявен в бр. 10 на ДВ от 01.02.2011 г. 

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 Евгения Делчева Ангелова за 
академична длъжност доцент. 

 

06.06.2011 Подпис: 

 доц. д-р Даниела Тупарова 
(Дурева) 

 


