СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
по конкурс за избор на професор
за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
обявен в ДВ, брой 50/07.06.2013 г.
в област: 1. Педагогически науки,
професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …,
научна специалност: Методика на обучението по информатика и
информационни технологии

Съгласно заповед № Р33-3349/23.07.2013 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” съм включена в състава на научното жури във връзка с
избора на професор по обявения в ДВ, брой 50 от 07.06.2013 г. конкурс по област на
висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
За участие в конкурса са подадени документи от единствен кандидат – доц. д-р
Коста Андреев Гъров от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” на Факултета по математика и информатика при Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски”. Документите са проверени от комисия, назначена
със заповед № Р33-3127/18.07.2013 г. на Ректора на Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”.
Представените от кандидата по конкурса документи и материали са много добре
оформени и систематизирани и дават възможност за обективна и пълна оценка за
съответствие с изискванията на: чл. 29 от ЗРАСРБ, чл. 60 от Правилника за
приложението му, чл. 76 от Правилника за РАС на ПУ „П. Хилендарски”, както и на
т. III.8. от специфичните изисквания на ФМИ (Решение на ФС, Протокол
№ 37/18.05.2011 г.), и по-точно:
1. От приложената диплома е видно, че кандидатът има придобита образователна
и научна степен „доктор” (ВАК, Диплома № 32839 от 14.01.2009).
2. Повече от две години е заемал академичната длъжност „доцент” (ВАК,
Свидетелство за научно звание № 26006 от 13.01.2010 г.; удостоверение за
трудов стаж), като през целия период е бил преподавател по научното
направление на конкурса.
3. За участие в конкурса кандидатът е представил общо 58 публикации, които не
повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен
„доктор” и научно звание „доцент”.
Представените за участие в конкурса 58 публикации обхващат: 1 монография; 34
статии, от които 18 в списания и 16 в сборници с доклади от участия в международни и
национални конференции; 17 учебника, одобрени от МОМН, в които кандидатът е
съавтор, предназначени предимно за преподаване на предмета „Информационни
технологии” в училище от 1. до 10. клас; съавтор в подготовката на 6 учебни помагала
на електронен носител по „Информационни технологии” за 5. – 10. клас.

Основните научни и научно-приложни приноси в публикациите на доц. д-р Коста
Гъров са в следните направления: Разработване на ново учебно съдържание по
информатика и информационни технологии както за задължителна подготовка в
българските училища, така и за специализираните училища и паралелки, и методики за
преподаване; Интегриране на знания по математика, информатика и информационни
технологии за обучение; Създаване на учебници и учебни помагала по информатика и
информационни технологии. Един от основните научно-приложни приноси на доц.
Гъров – Разработване на методика за подготовка на изявени ученици за успешно
участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии,
несъмнено е дал отражение и за представянето на ръководения от него отбор на
Факултета по математика и информатика при ПУ „П. Хилендарски” на националната
студентска олимпиада по програмиране (2003 г. – трето място; 2004 г. – второ място).
Преподавателската дейност на доц. Гъров е свързана както с подготовка и
изнасяне на лекторски курсове в бакалавърските програми във Факултета по
математика и информатика и във филиала на ПУ „П. Хилендарски” в гр. Смолян, така и
с активна работа в магистърските програми.
Откакто познавам доц. Гъров (от постъпването му на работа във Факултета по
математика и информатика през 1996 г.), особено активно е участието му в квалификация и преквалификация за преподаване на информатика и информационни
технологии на учители от цялата страна, включващо и разработване на нови учебни
планове, учебни програми и учебни материали за обучение. Изобщо, педагогическата
дейност на доц. д-р Коста Гъров може да бъде оценена като разнообразна, активна и
ползотворна.
Извънаудиторната му дейност също е твърде разнообразна – не само участва в
комисии за провеждане на Държавни изпити и защити на дипломни работи, в комисии
за провеждане на изпити по специалността на кандидати за докторанти, в комисии за
полагане на докторантски минимум, но умело привлича дипломанти и докторанти за
работа по актуални задачи от училищните курсове по информатика и информационни
технологии. Към момента има двама успешно защитили докторанти и под негово
ръководство има още шестима докторанти. В тази връзка не без значение е и участието
му с рецензии и становища в различни научни журита за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, за заемане на академични длъжности. Рецензент е в
списанията: Математика и информатика, Образование и технологии, Математика; има
рецензирани над 50 статии на различни национални и международни конференции.
Значителна част от времето доц. Гъров посвещава и на научноизследователска
работа – координатор е по два проекта, на един проект е функционален експерт, член е
на екипа на осем научно-образователни проекта.
Към документите кандидатът е представил списък, съдържащ 163 известни
цитирания. Една част от тях са на трудове, участващи за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научно звание „доцент”, което по никакъв начин не
може да повлияе на факта, че приносите на доц. Гъров по тематиката на конкурса са
добре известни на научната аудитория у нас.
Личното ми мнение от дългогодишната ни работа с Коста Гъров е за един
уважаван, отговорен и авторитетен преподавател не само сред колегите, но и сред
студентите, коректен и компетентен професионалист.
Кандидатът по обявения конкурс доц. д-р Коста Андреев Гъров 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 „Професор”.
Гореизложените факти ми дават основание убедено да дам положително
заключение за избор на доц. д-р Коста Андреев Гъров за професор по специалността
„Методика на обучението по информатика и информационни технологии”,
професионално направление: „1.3. Педагогика на обучението по …”, област на висше
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 доц. д-р Коста Андреев Гъров за академичната длъжност „Професор”.

26.08.2013 г.
гр. Пловдив

Подпис:
/доц. д-р Евгения Ангелова/

