СТАНОВИЩЕ
по конкурс за доцент по научната специалност „Методика на обучението
по информатика и информационни технологии”, професионално
направление „1.3 Педагогика на обучението по”, област на висше
образование „1. Педагогически науки”, обявен в ДВ, бр.10 от 01.02. 2011
г. за нуждите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
oт проф. д-р Илия Димитров Гюдженов, назначен за член на научното
жури със заповед РЗЗ 974/13.04.2011 г. на Ректора на ПУ „Паисий
Хилендарски”
На 18.04.2011 г. по електронната поща получих материалите на
единствения кандидат Евгения Делчева Ангелова, подала документите си в
определения срок за участие в конкурса. Документите и материалите са
прецизно изготвени и дават възможност на членовете на научното жури да
направят обективна оценка на кандидата.
Представените документи от гл. ас. д-р Евгения Ангелова отговарят
на изискванията на чл. 66, ал. 2-6 на Правилника за приложение на
ЗРАСРБ на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Гл. ас. Евгения Делчева Ангелова е родена през 1952 г. в гр. Горна
Оряховица. През 1969 г. завършва средното си образование, а през 1974 г.
придобива ОКС магистър по математика (математическо осигуряване).
Една година по-късно постъпва на работа в ПУ „Паисий Хилендарски”
като асистент по числени методи. Последователно придобива научните
звания – старши асистент (1985 г.), главен асистент (1988 г.). Член е на
Съюза на математиците в България и на Асоциацията за Информационни
системи (AIS).
Гл. ас. Евгения Делчева Ангелова отговаря на изискванията, както на
чл. 53, т. 1 и 2 от Правилника за приложение на ЗРАСРБ, така и на чл. 65,
ал. 1, т. 1 и 2 от Правилника на ПУ „Паисий Хилендарски”, защото през
2010 г. е придобила образователната и научна степен „доктор” и над 20
години е заемала академичната длъжност „главен асистент”. В изпълнение
на т. 3 от цитираните по-горе нормативни актове, гл.ас. Евгения Ангелова
е представила за участие в конкурса 19 научни публикации, които не
повтарят използваните за придобиване на образователната и научна степен
„доктор”. От представените публикации се вижда, че научните
изследвания на кандидатката са в следните направления:
- базово програмно осигуряване за обучение по информатика [1,3];
- създаване на интерактивно програмно осигуряване [5-10];

- методика и съдържание на обучението по информационни
технологии [11-16,18,19];
- приложение на информационните технологии в обучението по
числени методи и в някои математически изследвания [2,4];
- интензификация на обучението чрез електронни ресурси (виртуална
среда за обучение на ученици [17], [20]).
По-голямата част от публикациите на гл. ас. Ангелова са от научната
специалност – методика на обучението по информатика и информационни
технологии, а останалите в областта на математиката, според мен, са
оказали положително влияние върху качеството на изследванията й.
Получените научни и научно-приложни резултати са докладвани на
национални и международни научни конференции, а някои от тях са
успешно използвани при реализирането на проекти.
Гл. ас. Евгения Ангелова е участвала в разработването и
написването на 7 учебници и учебни помагала, като голяма част от тях
могат да се използват от студенти и ученици. Тя е взела участие и в
разработването на електронни учебници по информационни технологии за
11 и 12 клас (профилирана подготовка).
В представената справка за цитиранията на научните трудове и
учебно-методическите помагала на гл.ас. Ангелова са посочени 49
цитирания. От тях 23 са на една съвместна публикация с Хр. Семерджиев,
публикувана през 1982 г., а 12 са цитирания на работи, които не са
включени за участие в конкурса. Независимо от това, смятам останалите
цитирания на работи, включени в конкурса, за достатъчни.
Положителна оценка заслужава и аудиторната дейност на гл. ас.
Евгения Ангелова, защото от справката се вижда, че тя има голям опит в
преподаването на учебни дисциплини като: числени методи,
програмиране, компютърно счетоводство, АВИТО и голям брой учебни
дисциплини, свързани с научната специалност на конкурса.
Заключение: От всичко казано дотук следва, че гл.ас. Ангелова
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложение на
ЗРАСРБ и аналогичния правилник на ПУ „Паисий Хилендарски” за заемане
на академичната длъжност „доцент”, което ми дава основание да дам
положително становище за избор на гл.ас. д-р Евгения Ангелова и да
препоръчам на научното жури да предложи на уважаемия Факултетен
съвет на ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски” да я избере на академичната
длъжност „доцент”.
03.06.2011 г.
Гр. Благоевград
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