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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „професор” 

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

от доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова, кандидат в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на 

обучението по математика в началния етап на СУ), за нуждите на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, Педагогически факултет.  

 

1. Общо представяне на получените материали 

    Със заповед Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” № Р33–3697 от 10. 07. 2019 г. съм 

определен за член на научното жури за изготвяне на становище в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „професор” в ПУ „Паисий Хилендарски” по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика в началния 

етап на СУ) към Педагогически факултет с участие на един кандидат. За участие в 

обявения конкурс е подала документи единственият кандидат доц. д-р Владимира 

Стефанова Ангелова от ПУ „Паисий Хилендарски”. Представеният комплект 

материали от кандидата в съответствие с приетия и действащ Правилник за развитието 

на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

Кандидатът е приложил следните по-важни документи: 1. молба по образец до Ректора 

за допускане до участие в конкурса; 2. автобиография по европейски формат; 3. 

диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър‟ – 

оригинал с приложение или нотариално заверено копие; 4. диплома за ОНС „доктор‟ 

или нотариално заверено копие; 5. списък на научните трудове; 6. справка за 

изпълнение на минималните национални и допълнителните факултетни изисквания; 7. 

анотация на материалите по чл. 65 (1), с които кандидатът участва в конкурса, вкл. 

самооценка на приносите, на български език и език, който традиционно се ползва в 

съответната научна област; 8. декларация за оригиналност и достоверност на 

приложените документи и за оригиналност на научните приноси; 9. документ 

(удостоверение) за трудов стаж; 10. документи за учебна работа: а) справка за 
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аудиторна и извънаудиторна заетост; б) списък на публикувани учебни материали – 

ръководства, сборници, учебни курсове и др.; в) справка за работа със студенти, 

докторанти. 11. документи за научноизследователска работа: а) справка 

(удостоверение) за участие в научноизследователски проекти; справка (удостоверение) 

за участие в международни и национални научни форуми; членство в авторитетна 

творческа и/или професионална организация в съответната научна област; б) справка за 

научни и научно-приложни разработки; приложени в практиката резултати от научни 

изследвания, изобретения и рационализации; в) научни публикации (копия), печатни и 

електронни, включително публикации в международни издания. 

2. Кратка биографична справка 

    Доцент д-р Владимира Стефанова Ангелова е единствен кандидат в конкурса за 

академичната длъжност „професор” по Педагогика на обучението по ... (Методика на 

обучението по математика в началния етап на СУ). След завършване на висшето си 

образование по математика и информатика е работила е като учител. След 

постъпването си на работа в ПУ „Паисий Хилендарски” през 1996 г. последователно е 

избирана за асистент, старши и главен асистент. Придобива образователната и научна 

степен „доктор” през 2006 г..  През 2014 г. е избрана за доцент. В обучението на 

студенти от ОКС „бакалавър” и „магистър” е водила и води лекционни курсове в 

професионалната си област. Разработила е редица учебни програми и лекционни 

курсове. Доцент д-р. Владимира Ангелова е участвала и участва в реализацията на 

редица дейности извън преките си задължения: консултативна, организационна, 

координационна, квалификационна, експертна, проектна и пр. С всичко това се вижда, 

че доцент д-р. Владимира Ангелова е утвърден учен със сериозен статус и признание в 

научната педагогическа общност. 

3. Обща характеристика на трудовете на кандидата, представени за участие в 

конкурса 

    По изискваните документи и тяхното съдържание за участие в конкурса според 

нормативната база: Закон за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилник за приложение на закона за развитие на академичния състав и Правилника 

за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски” нямам възражения. 

Учебната натовареност за заемане на академичната длъжност е налице. Като цяло е 

автор на редица  научни разработки в седем области, свързани с профила на конкурса: 

технологии, учебници и учебни помагала. Групирането на научната продукция на доц. 

д-р Владимира Ангелова е в следните категории: монографии 2; студии 1; научни 
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статии на български език 10; научни статии на чужд език 5; учебници и учебни 

помагала за студенти 1; методически ръководства 4; учебници за ученици в 

съавторство 8; учебни помагала за ученици в съавторство 13.  

    В научната продукция на доцент д-р Владимира Ангелова като цяло могат да се 

откроят следните положителни аспекти: 

 наличие на научно-обосновани изследвания в полето на професионалното 

направление; 

 опора на съвременни парадигми, виждания и концепции в теорията и практиката 

на обучението по математика в началното училище; 

 наличие на отчетливо и интегрирано категориално мислене; 

 наличие на конкретика; 

 аналитичен подход; 

 практическа технологична приложимост; 

 достатъчна продуктивност в областта на научните и практико приложните 

разработки; 

 ангажираност с научната, учителската и студентската общност и успешна 

комуникация с колегите;  

 насоченост към различни специфични целеви групи. 

4. Характеристика на педагогическата и научна дейност на кандидата 

    Доцент д-р Владимира е желан и търсен преподавател от студентите в ОКС 

“бакалавър” и “магистър”. Тя успешно се изявява, както в квалификацията на 

учителите, така и в научно-изследователската дейност. От разностранната и дейност 

може да се направят слените обобщения: 

• провеждала е и провежда ефективни форми на обучение със студенти, учители и 

ученици; 

• научно ръководство на дипломни проекти; 

• има участие в редица научни и други форуми; 

• била е участник (член на екип) в множество проекти; 

• разработила е учебни програми и учебници в профила на конкурса. 

5. Спазване на наукометричните показатели за професор      

Кандидатът е изпълнил и надвишил минималните национални изисквания за земане на 

академичната длъжност „професор” 

     6.  Бележки по приносите 
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    Кандидатът за участие в конкурса доц. д-р Владимира Ангелова е посочила редица 

приноси с теоретичен и практически характер, за които изразявам своето съгласие. 

Може би е възможно известно окрупняване в тяхното извеждане.  

Заключение.  

    Документите и материалите, представени доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова 

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“.  

    Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове, публикувани 

след материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор”. В работите му  има 

оригинални научни и приложни приноси, които са получили признание, като 

представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от 

наши и международни издателства. Теоретичните му разработки имат практическа 

приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към преподавателската и учебната 

дейност. Научната и преподавателската квалификация на доц. д-р Владимира 

Стефанова Ангелова  е несъмнена и не може да се постави под съмнение.  

    Кандидатът в конкурса е изпълнил съответните минимални национални изисквания 

за заемане на академичната длъжност „професор“. Нямам съмнение за плагиатство в 

научните публикации. След запознаване с представените в конкурса материали и 

научни трудове, анализа 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 на ПУ Паисий Хилендарски за избор 

на доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова  за академичната длъжност „професор” в 

ПУ „П. Хилендарски“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по … (Методика на обучението по математика в началния етап на СУ). 

 

 

      18. 07. 2019 г.                                  Изготвил становището: 

                                                                /проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов/ 

 

 


