СТАНОВИЩЕ
По конкурс за заемане на академична длъжност доцент по обявения конкурс в
ДВ, бр. 25/03.04.2015 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 информационни технологии)

С кандидат: гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков

Изготвил становището: доц. д-р Даниела Иванова Тупарова (Дурева)

Гл. ас. д-р Иван Шотлеков е единствен кандидат в обявения конкурс. Той е
автор и съавтор общо в 38 публикации, учебници, учебни помагала и
методически материали.
В конкурса участва с общо 14 публикации (12 на книжен носител и 2 на
електронен носител, 10 на английски език и 4 на български), които не са
представяни за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за
заемане на академичната длъжност „главен асистент”. От представените
публикации 5 са в списания и 2 са учебници. Две от статиите са в сп.
Математика и Информатика и сп. Педагогика, които се индексират в
Европейския реферативен индекс за хуманитарни и социални науки – ERIH
PLUS.
Смятам, че представените за конкурса публикации са напълно 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 оформени и систематизирани и представят
основните научни направления, в които гл. ас. д-р Иван Шотлеков е работил, а
именно:

1. Развитие на модел за реализация на уеб-базирано интердисциплинарно
проектно-ориентирано обучение по информационни технологии на
студенти в професионални направления 1.3 и 4.6. Моделът е фокусиран
върху няколко интерактивни метода на обучение, подпомагани от
технологии, реализирани в „облак“. Този модел съществено допринася за
развитието на професионални компетенции на ИТ специалисти и учители
по информатика и ИТ, свързани с умения за професионална комуникация
на
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2. Организация на учебния процес в обучението по ИТ във ВУ, насочена
към формулиране на политики за управление на учебните групи и
повишаване на ефективността на практическите занятия – лабораторни
упражнения по ИТ.
3. Приложение на информационните и комуникационните технологии в
обучението по информатика и ИТ, насочено към: прилагане на техники за
обучение по теми, свързани с достъпност и ползваемост на уеб
приложения; анализ на софтуерни средства за разработване на уеббазирани дидактически материали за обучение по ИТ; статистическа
обработка на данни от дидактически тестове и анкетни проучвания.
4. Предложения за учебни сценарии за формиране и развитие на кариерни
компетенции в ИТ сектора.
Прави добро впечатление броят на цитиранията на публикации, в които
автор или съавтор е кандидатът – общо 25. Този брой значително надвишава
минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“.
Гл. ас. д-р Иван Шотлеков е участвал в редица изследователски проекти
на международно, национално и университетско равнище – общо 13. Активно
участва в програмни и организационни комитети на научни конференции.
Съавтор е на 8 учебника и учебно методически помагала за студенти. Има
успешно защитили над 10 дипломанти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на
ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”; Работи с двама докторанти, зачислени към
катедра ОМИИТ на ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“.

Препоръките ми към кандидата са:
1. Да се насочи към публикуване на резултатите от научни изследвания в
индексирани издания.
Отчитайки изложените по-горе факти смятам, че кандидатът по обявения
конкурс гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков 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 Иван Илиев
Шотлеков 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
информационни технологии), обявен в ДВ, бр. 25/03.04.2014
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 Иван
Илиев Шотлеков на академична длъжност „доцент“.

30.08.2015

Подпис:
доц. д-р Даниела Тупарова
(Дурева)

