
СТАНОВИЩЕ 

 

 

По конкурс за заемане на академична длъжност доцент по обявения конкурс в ДВ, бр. 

49/13.06.2014 г. за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“ по: 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...(Методика на 

обучението по информатика и информационни технологии) 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева 

 

Изготвил становището: доц. д-р Даниела Иванова Тупарова  

 

Гл. ас. д-р Стефка Анева е единствен кандидат в обявения конкурс. Тя е автор и 

съавтор общо в 50 публикации, учебници, учебни помагала и методически материали, 

част, от които са в електронен формат.  

В конкурса участва с общо 29 публикации, от които 12 статии в периодични 

издания и доклади на научни форуми, 6 учебни помагала по ИТ за средното училище, 4 

методически помагала за учители по ИТ, и 6 електронни учебни помагала. 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 в професионално направление 1.3 „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 Стефка Анева е работила, а именно: 

1. Развитие на методиката на обучение по информационни технологии в 

профилираното обучение, което е естествено продължение на изследванията 

представени в дисертационния и труд. Акцентът е в развитие на методиката за 

преподаване на VBA и събитийно програмиране с Visual Basic в средното 

училище. Специално внимание e отредено на системите от практически задачи. 

2. Проектиране на учебно съдържание по ИТ за задължителна подготовка в 

средното училище и методики за преподаването му. Гл.ас. д-р Стефка Анева е 

съавтор на редица учебни помагала за ученици и учители по ИТ. Участва в 

работни групи към МОН за разработване на учебно съдържание. 

3. Развитие на методиката на обучение по дисциплината „Компютърни мрежи и 

комуникации“ във ВУ и нейния трансфер към профилираното обучение по 

информатика и ИТ в средното училище. 

4. Приложение на информационните и комуникационните технологии в 

обучението по математика и реализиране на междупредметни връзки между 

математика, информатика и ИТ. 



Прави добро впечатление броят на цитиранията на публикации, в които автор или 

съавтор е кандидатката – общо 33. Този брой значително надвишава минималните 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

Гл. ас. д-р Стефка Анева 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 в 

квалификационни курсове за обучение на учители по информатика и ИТ.  

Участвала е в две експертни групи към МОН за разработване на учебни програми 

по информационни технологии за средното училище. 

Препоръките ми към кандидатката са: 

1. 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. 

2. Да се насочи към публикуване на резултатите от научни изследвания в 

чужбина и в индексирани издания. 

Отчитайки изложените по-горе факти смятам, че кандидатът по обявения конкурс 

гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева 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 Стефка Йорданова Анева за 

доцент към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни 

технологии“ при Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ в област 1. „Педагогически науки”, професионално направление 1.3 

„Педагогика на обучението по ...” (Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии), обявен в ДВ, бр. 49/13.06.2014 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 Стефка Йорданова Анева на 

академичната длъжност доцент. 

 

19.09.2014 г. Подпис: 

 доц. д-р Даниела Иванова 

Тупарова 

 


