
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доцент д-р Коста Андреев Гъров 
по конкурс за избор на доцент  

за нуждите на Пловдивския университет „Пасий Хилендарски” 
обявен  в ДВ, брой 10, от 01.02.2011 г. 

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  
  

   Със заповед № Р33-974/13.04.2011 г. на Ректора на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” съм определен  за член на научното жури във връзка с избора на   
доцент по обявения в ДВ, брой 10 от 01.02.2011 г. конкурс 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.  
 За участие в конкурса са подадени документи от един единствен кандидат – гл. ас.  
д-р Евгения Делчева Ангелова от катедра „Компютърни технологии” на Факултета по 
математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 
Документите са проверени от комисия, назначена със заповед № Р33-863/01.04.2011 г. на  
Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Съгласно протокол от 
заседанието на комисията от 04.04.2011 г., подписан от всички членове без забележки, 
комисията допуска до участие в конкурса единствения кандидат гл. ас. д-р Евгения 
Делчева Ангелова.  

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

 Работя съвместно с Евгения Ангелова повече от 15 години в катедра „Компютърни 
технологии” на ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Мога да 
твърдя, че водените от гл. ас. д-р Е. Ангелова лекции и упражнения, както и работата и в 
магистърските програми на ФМИ, са на високо научно-методическо ниво. Работи 
изключително усърдно и всеотдайно със студентите. Прилага съвременни методически 
похвати в преподавателската си работа. Изявява се като успешен научен ръководител на 
дипломни работи. Ползва се с авторитет сред колегите си и студентите. Отличава се с 
упоритост, трудолюбие, инициативност, отзивчивост и широка обща култура. 

 Научната дейност извършвана от Евгения Ангелова по време на дългогодишната и 
преподавателска кариера в ПУ е много разнообразна. Свидетелство за това са 
многобройните и разнообразни резултати постигнати от Е. Ангелова – 33 публикации в 
научни списания и сборници на научни конференции, 16 учебници, ръководства и учебни 
помагала, 2 електронни учебника, 11 електронни учебни и учебно-методически помагала, 
участие в 9 научно-изследователски проекти.  За участие в настоящия конкурс Евгения 
Ангелова е представила за рецензиране 20 публикации в научни списания и сборници на 



научни конференции (две самостоятелни, в осем е първа в списъка от автори, в шест е 
втора в списъка от автори, а в четири е на трето място в списъка от автори), 7 учебника и 
ръководства и 2 електронни учебника.  

Внимателния преглед на материалите представени за рецензиране показва, че 
Евгения Ангелова е работила в различни научни области. Научните и научно-приложните 
и приноси могат да се групират основно в следните области: 

- Усъвършенстване на методиката и съдържанието на обучението по 
информационни технологии; 

- Интензификация на обучението чрез използване на електронни учебни ресурси; 

- Създаване на учебници и учебни помагала по информатика и ИТ; 
- Базово програмно осигуряване за обучение по информатика; 
- Създаване на интерактивно програмно осигуряване за образователната система. 
Като специалист в областа на методиката на обучението по информатика и 

информационни технологии ще акцентирам на два съществени приноса на Евгения 
Ангелова. Известно е, че България е една от първите страни в света, в които е въведено 
задължително изучаване на информатика и информационни технологии в средното 
училище. Изключително актуален е проблемът за подготовката на качествени 
преподаватели по тези учебни дисциплини. Можем да твърдим, че Факултета по 
математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е 
„инкубатор” на кадри за обучението по информатика и ИТ за страната като се започне от 
бакалавърската специалност „Математика и информатика” и се премине през магистърски 
програми за обучение на учители от началното училище, прогимназията и гимназията. Във 
всички тези форми на обучение  гл. ас. д-р Евгения Ангелова провежда иновационно 
обучение и подготвя съответни електронни учебни материали. Тя може да се счита за един 
от пионерите, създаващи методики за обучение и квалификация на преподаватели по ИТ. 

 Друг съществен принос на Евгения Ангелова е създаването на учебни помагала за 
профилираната подготовка по ИТ за 11 и 12 клас на СОУ, които са в електронен вариант и 
са единствените в страната. 

 Предложените идеи и резултати от работите на Е. Ангелова вече са намерили 
отзвук в специализираната литература – кандидатката е представила списък с 49 
цитирания на нейни работи, които са много над изискванията поставени от Правилниците 
на ФМИ и ПУ. Тя е спазвала правилата на научната етика – не е публикувала един и същ 
ръкопис на различни места, няма плагиатство, не е използвала техниката “copy-paste” в 
представените за рецензиране материали. 

  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.  



Затова давам положително заключение за избор на гл. ас. д-р Евгения Делчева 
Ангелова за доцент по специалността 05.07.03. Методика на обучението по 
информатика и информационни технологии, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по ..., област от висшето образование 1. Педагогически 
науки.  

На базата на по-горе описаните факти и разсъждения предлагам на научното жури 
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 академичната длъжност доцент. 

  
01.06.2011 г.                                                                            Подпис:.........................................  
Пловдив                                                                                   Доцент д-р: Коста Гъров 

 


