
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 50 от 07.06.2013 г. 

в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по .., 

научна специалност: Методика на обучението по математика 

 

Със заповед № Р33-3350/23.07.2013 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 50 от 07 юни 2013 г. по: област на висше образование: 1. 

Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; 

научна специалност: Методика на обучението по математика. 

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

Добринка Василева Милушева-Бойкина от катедра „Обучение по математика, информатика и 

информационни технологии” на Факултета по математика и информатика при Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски”. Документите са проверени от комисия, назначена със 

заповед № Р33-3126/18.07.2013 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски”. Съгласно протокол от заседанието на комисията от 08.08.2013 г., подписан от 

всички членове без забележки, комисията допуска до участие в конкурса единствения 

кандидат гл. ас. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина. Деканът на Факултета по 

математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е уведомил 

кандидатката за решението на комисията с уведомително писмо № 823 от 08.08.2013 г. 

Като член на научното жури съм получил всички документи, приложени към молба от гл. 

ас. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” за 

участие в конкурса. 

Гл. ас. Добринка Милушева-Бойкина е автор и съавтор на общо 54 научни публикации, 4 

учебника и 1 книга с монографичен характер, 9 тезиси или резюмета на доклади от 

конференции. 

От тях за участие в конкурса са представени 38 научни труда: 

- Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; 

- Статии в списания – 11 броя; 

- Статии в други издания – 9 броя; 

- Доклади на международни научни конференции –  8 броя; 

- Доклади на национални научни конференции – 6  броя; 

- Учебни помагала – 2 броя; 

- Книга с монографичен характер. 

Седем от публикациите са на английски език, девет – на руски език, а останалите, 

включително учебниците и помагалата, са на български език. В представените 38 научни 

труда Добринка Милушева-Бойкина е съавтор основно с опитни колеги от катедрата, като 

само 5 са самостоятелни. 



Основните научно-приложни и методико-практически приноси в публикациите на д-р 

Добринка Милушева-Бойкина са в няколко научни направления:  

- Методика и методи за решаване и съставяне на математически задачи; 

- Усъвършенстване на методиката и съдържанието на обучението по математика в 

средното училище; 

- Методически проблеми от общ характер при обучението; 

- Учебни помагала. 

Част от получените от гл. ас. Добринка Милушева-Бойкина резултати са използвани в 5 

научно-изследователски университетски проекти. 

Д-р Д. Милушева-Бойкина е представила общ списък с 68 известни цитирания, от които 48 

са цитирания в дисертационни трудове на 9 автора, 2 от тях са в незащитен дисертационен 

труд, 19 от тях – цитати от дисертационния труд на Д. Капитанова, но в автореферата ѝ 

(http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/363/1790381622880740753.pdf) те не участват. 

48 от цитиранията са на научни трудове, представени в конкурса, като 13 от тях са на 

автореферата. От тях отново 35 са цитирания от дисертационни трудове, 8 са цитирания от В. 

Милушев и съавтори и само 5 са цитирания от други 4 автора. 

Добринка Милушева има 18 г. педагогически стаж. От 22.10.2001 г. до момента работи в 

ПУ „Паисий Хилендарски”, ФМИ, катедра “МОМИ”, по-късно „ОМИИТ“ като подготвя и 

провежда лекции и упражнения по различни дисциплини на студенти от бакалавърски 

специалности – редовно и задочно обучение. С 12-те си години стаж в Университета 

придобива теоретичен и практически опит за провеждане на изследователска и 

преподавателска дейност по методика на обучението по математика. Гл. ас. д-р Добринка 

Милушева-Бойкина е участвала в разработване на нови учебни програми, нови лекционни 

курсове и семинарни или лабораторни упражнения по различни дисциплини. 

Познавам Добринка Милушева-Бойкина от 2001 г. Тя е старателен млад колега и 

преподавател. Има перспектива да развие самостоятелните си научни изследвания, 

доказателство за което е ръководството на 5 дипломанта. 

Кандидатът по обявения конкурс гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина отговаря 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 

Добринка Милушева-Бойкина за доцент по специалността „Методика на обучението по 

математика”, професионално направление: „1.3. Педагогика на обучението по …”, област на 

висшето образование „1. Педагогически науки”. 

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 Добринка Милушева-Бойкина за академичната 

длъжност „Доцент”. 

 

 

09.09.2013 год.  Подпис: 

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

http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/363/1790381622880740753.pdf

