СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
по конкурс за избор на доцент
за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
обявен в ДВ, брой 49 от 13 юни 2014 г.
в област: 1. Педагогически науки,
професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...,
научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни
технологии
Със заповед № Р33-3068/15.07.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” съм
определен за член на научното жури във връзка с избора на доцент по обявения
конкурс в ДВ, брой 49 от 13 юни 2014 г. 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 един единствен кандидат – гл. ас.
д-р Стефка Йорданова Анева от катедра „Обучение по математика, информатика и
информационни технологии” на Факултета по математика и информатика при ПУ
„Паисий Хилендарски”. Документите са проверени от комисия, назначена със заповед
№ Р33-3094/16.07.2014 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”. Съгласно протокол от заседанието на комисията от 14.08.2014 г.,
подписан от всички членове без забележки, комисията допуска до участие в конкурса
единствения кандидат гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева. Деканът на Факултета по
математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е
уведомил кандидата за решението на комисията с писмо изх. № 901 от 14.08.2014 г.
Като член на научното жури съм получил всички необходими документи,
приложени към молба с входящ номер К2-25/28.07.2012 г. от гл. ас. д-р Стефка
Йорданова Анева до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” за участие в конкурса.
Документите са много добре оформени и подредени.
Всички документи за участие в конкурса за доцент са в съответствие с изисквания
на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“:
 Молба от Стефка Йорданова Анева за допускане до участие в конкурса;
 Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност
„доцент" за 2014 г.;
 Протокол № 23 - 2013/2014/25.03.2014 г. на КС - препис-извлечение;
 Протокол № 30/26.03.2014 г. на ФС на ФМИ при ПУ - препис-извлечение;
 Удостоверение № У-2119/27.03.2014 г. за хорариум по учебните дисциплини
„Училищен курс по информационни технологии" и „Технически и
информационни ресурси в обучението";
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 Протокол № 32/31.03.2014 г. на АС на ПУ „П. Хилендарски" - преписизвлечение;
 Държавен вестник, бр. 49/13.06.2014 г., с обявата за конкурса;
 Удостоверение за трудов стаж с Изх. № У-2443/24.06.2014 г.;
 Автобиография по европейски формат;
 Диплома за завършено висше образование: Серия ПУ-99, № 074587,
Регистрационен № 2431 - М/02.11.1999 г.
 Диплома за образователна и научна степен „доктор" № 1000059/30.05.2013 г.;
 Пълен списък на научните трудове;
 Списък на научните трудове за участие в конкурса;
 Резюмета на научните трудове за участие в конкурса (Анотации на материалите
по чл. 65 от ПРАСПУ включително самооценка на приносите);
 Авторска справка за научните приноси в трудовете за участие в конкурса;
 Списък на забелязани цитирания;
 Документи за учебна работа:
А. Справка за аудиторни и извънаудиторни
занятия;
Б. Справка за дейност със студенти и
докторанти;

Документи за научноизследователска дейност:
А. Справка за научноизследователска дейност;
Б. Справка за участие в научноизследователски и образователни проекти;
В. Служебна бележка с Изх. № НПД 721/14.07.2014 г. от поделение „Научна и
приложна дейност" при ПУ „П. Хилендарски";
Г. Справка за членство в професионални организации;
Д. Справка за участия с доклади в международни и национални научни
форуми;
Е. Списък на участия в организационни комитети.
 Научни трудове за участие в конкурса - 29 броя;
 Справка за спазване на специфичните изисквания на ФМИ при ПУ по чл. 65, ал.
3 от ПРАСПУ за заемане на академичната длъжност „доцент";
 Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи.
Стефка Йорданова Анева е автор и съавтор на 50 труда, от които 25 научни
публикации, 15 учебни и учебно-методически помагала и 10 електронни учебни
помагала.
За участие в настоящия конкурс са избрани 29 труда, в това число 12 статии, 10
учебни помагала и 6 учебни помагала на електронен носител. Приемам за рецензиране
всички научни трудове без автореферата, тъй като съответстват на тематиката на
конкурса, публикувани са след заемане на академичната длъжност „главен асистент“ и
са извън публикациите по дисертацията за образователната и научна степен „доктор“.
Те могат да се класифицират както следва:
 Статии в научни списания у нас – 8 броя;
 Публикации в сборници на национални конференции – 4 броя;
 Автореферат на дисертация за присъждане на ОНС „доктор“ – 1 брой;
 Учебни помагала – 6 броя;
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 Методически помагала (Книги за учителя) – 4 броя;
 Електронни учебни помагала – 6 броя.
Гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева е съавтор в представените научни трудове,
както следва: на второ място в 9 от тях; на трето място в 5; на четвърто място в 1; на
пето място в 13. Две от публикациите са на английски език, а останалите са на
български език.
Публикациите, получените конкретни резултати и научни приноси на гл. ас. д-р
Стефка Йорданова Анева са в следните направления:
 Разработване на ново учебно съдържание по информатика и ИТ за
специализираните училища и паралелки и методики за преподаването му;
 Конструиране на модел и методически инструментариум за профилирано
обучение по информатика и информационни технологии в гимназиален етап и
методики за преподаването му;
 Проектиране на учебно съдържание по ИТ за задължителна подготовка в
средното училище и методики за преподаването му;
 Приложение на информационните и комуникационните технологии в
обучението по математика и реализиране на междупредметни връзки между
математика, информатика и ИТ;
 Създаване на учебни помагала по информационни технологии за
прогимназиален и гимназиален етап на обучение.
Гл. ас. д-р Анева е представила общ списък с 33 известни цитирания.
Стефка Анева завършва магистърска степен със специалност „Математик,
специализация информатика“ и втора специалност „Учител по математика и
информатика“ във ФМИ на Пловдивския университет през 1999 г.
В периода 1999-2001 г. Стефка Анева е хоноруван асистент към катедра
„Компютърни технологии“ на ФМИ при ПУ „П. Хилендарски“. През 2001 г. тя е
назначена като асистент в катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ при ПУ „П.
Хилендарски“, а от 2005 г. е главен асистент. В момента работи като главен асистент в
катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” на
Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”.
През 2013 г. успешно защитава дисертация за присъждане на образователната и
научна степен „доктор“.
Гл. ас. д-р Стефка Анева активно се занимава с подготовката и провеждането на
лекции и упражнения за студенти от бакалавърските и магистърските специалности на
ФМИ, както и за студенти от допълнителната квалификация „Учител по информатика
и информационни технологии“; редовно изпълнява аудиторна заетост над възложения
й норматив; дава ежеседмични консултации на студенти; участва в комисии за
провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи за бакалаври и
магистри; успешно привлича и ръководи десетки дипломанти. Тя е съавтор на над 10
учебни програми за учебни дисциплини изучавани в бакалавърските и магистърски
програми на ПУ.
Гл. ас. д-р Стефка Анева извършва разнообразни
научно-приложни и
административни дейности: секретар е на катедра „ОМИИТ“ към ФМИ; член и
секретар на Факултетната комисия по качество; участва в 9 национални образователни
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и изследователски проекти; има 4 участия в организационни комитети на научни
конференции, от които 3 международни и др.
Препоръки за бъдещо развитие:

Желателно е д-р Стефка Анева да помисли за самостоятелни публикации, макар
че участието в съвместни публикации е индикатор за наличие на умение за работа в
екип;

Добре е следващи публикации да бъдат на английски език и да са насочени към
чуждестранни издания, с цел популяризиране и в чужбина на създадените добри
практики и методики.
Познавам Стефка Анева от повече от 15 години. Тя е един уважаван преподавател,
демонстриращ висок професионализъм и отговорност; колега, на който може да се
разчита.
Заключение: Постигнатите от гл. ас. д-р Стефка Анева резултати в учебната и
научно-изследователската дейност, отговарят 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”.
Затова давам положително заключение за избор на гл. ас. д-р Стефка Йорданова
Анева за доцент по специалността „Методика на обучението по информатика и
информационни технологии”, професионално направление: „1.3. Педагогика на
обучението по...”, област на висше образованиe: „1. Педагогически науки”.
Предлагам на почитаемото научно жури единодушно да предложи на уважаемия
Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий
Хилендарски” да избере гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева за академичната длъжност
„Доцент”.

01.10.2014 год.
гр. Пловдив

Подпис:
/Проф. д-р Асен Рахнев/
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