СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
по конкурс за избор на доцент
за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – филиал Смолян,
обявен в ДВ, брой 50 от 03 юли 2015 г.
в област: 1. Педагогически науки,
професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...,
научна специалност: Методика на обучението по информационни технологии
Със заповед № Р33-3296/15.07.2015 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 50 от 03 юли 2015 г. по: Област на висше образование: 1.
Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...;
научна специалност: Методика на обучението по информационни технологии.
За участие в конкурса са подадени документи от един единствен кандидат – д-р
Ивайло Пеев Старибратов, хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски” –
филиал Смолян. Документите са проверени от комисия, назначена със заповед № Р333291/15.07.2015 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
Съгласно протокол от заседанието на комисията от 10.09.2015 г., подписан от всички
членове без забележки, единствения кандидат д-р Ивайло Пеев Старибратов се допуска до
участие в конкурса. Деканът на Факултета по математика и информатика при
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е уведомил кандидата за решението на
комисията с писмо изх. № 973 от 10.09.2015 г.
Като член на научното жури съм получил всички необходими документи,
приложени към молба с входящ номер К2-31/01.09.2015 г. от д-р Ивайло Пеев
Старибратов до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” за участие в конкурса.
Документите са добре оформени и подредени, но има и някои неточности и правописни
грешки.
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 Ивайло Пеев Старибратов за допускане до участие в конкурса;
 Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност
„доцент";
 Доклад с изх. № 311/27.05.2015 г. на директора на ПУ – филиал Смолян – преписизвлечение;
 Протокол № 44/03.06.2015 г. на ФС на ФМИ при ПУ – препис-извлечение;
 Протокол № 2/08.06.2015 г. на АС на ПУ „П. Хилендарски" – препис- извлечение;
 Удостоверение с изх. № 404/10.07.2015 г. за хорариум по учебните дисциплини „Еучилище" и „Финансов мениджмънт в училище", изд. от ПУ – филиал Смолян;
 Държавен вестник, бр. 50/03.07.2015 г. с обявата за конкурса;
 Удостоверение за трудов стаж с изх. № ЧР-09-18/13.07.2015 г.;
 Автобиография по европейски формат;
 Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“ № 90-М/15.03.1986
г., изд. от ПУ „П. Хилендарски“;
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 Диплома за образователна и научна степен „доктор" № 1000032/23.05.2012 г. ., изд.
от ПУ „П. Хилендарски“;
 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. Служебна бележка с изх. № 897/ 13.06.2014 г., изд. от ФМИ при ПУ;
Б. Служебна бележка с изх. № 399/ 08.07.2015 г., изд. от Филиала на ПУ град
Смолян;
В. Списък на публикувани учебници и учебни помагала;
Г. Справка за аудиторна и извънаудиторна дейност;
Д. Справка за дейност със студенти и докторанти.
 Документи за научноизследователска дейност:
А. Служебна бележка с Изх. № НПД 58/21.12.2012 г. от поделение „Научна и
приложна дейност" при ПУ „П. Хилендарски";
Б. Справка за научноизследователска дейност;
В. Справка за участие в научноизследователски и образователни проекти;
Г. Справка за членство в професионални организации;
Д. Справка за участия с доклади в международни и национални научни форуми;
 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.
Ивайло Пеев Старибратов е автор и съавтор на 35 труда и 12 учебници и учебни
помагала. Част от трудовете са в научни списания, а останалите – в научни конференции,
основно национални. Старибратов изнася 12 доклада, които са без публикации.
За участие в настоящия конкурс са избрани 18 труда, в това число 14 статии и 4
учебни помагала, които не са били включвани в процедурата по придобиване на
образователна и научна степен „доктор“. Всичките научни трудове съответстват на
тематиката на конкурса. Приложен е и автореферат на дисертационния труд.
Д-р Ивайло Пеев Старибратов е автор на 3 от представените публикации, в 6 е
съавтор на първо място, в 4 е съавтор на второ място, на трето място – в 1. Четири от
публикациите са на английски език. Съавтор на първо място е в едно учебно помагало и
на второ – в 3. Едно от помагалата е на английски език.
Публикациите и научно-приложните и приложни приноси на д-р Ивайло Пеев
Старибратов са в следните направления по тематиката на конкурса – Приложение на
информационните технологии в информатиката, Приложение на информационните
технологии в математиката, Приложение на информационните технологии в
администрацията, Развитие и усъвършенстване на методическата система в
преподаването, разработване на инструментариум и учебни помагала.
Д-р Старибратов е представил общ списък с 12 известни цитирания, но аз зная за
поне няколко други повече. Участвал е в редица научни и образователни проекти –
университетски, национални и европейски.
Ивайло Старибратов завършва магистърска степен със специалност „Математика“,
с квалификация „Математик/Учител по математика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през
1986 г. През 1989 г. започва като хоноруван асистент в катедра „Методика на обучението
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по математика", а по-късно е хоноруван асистент и в катедра „Компютърни технологии"
на ФМИ при ПУ. От учебната 2013/2014 г. д-р Ивайло Старибратов е хоноруван асистент
в катедра „Природо-математически и стопански науки“ при ПУ „Паисий Хилендарски“филиал Смолян.
През 2012 г. успешно защитава дисертационния труд на тема „Методика на
електронното обучение по математика“ за присъждане на образователната и научна
степен „доктор“.
Д-р Ивайло Старибратов участва активно в организирането и провеждането на
редица национални и международни състезания, турнири и олимпиади за ученици.
Специално ще отбележа, че беше зам. – председател на Организационния комитет на 21вата международна олимпиада по информатика (IOI) проведена в гр. Пловдив, България
през 2009 г. Съдейства и при организирането и провеждането на редица семинари,
конференции и други мероприятия на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски".
Познавам Ивайло Старибратов от години като един чудесен преподавател,
администратор, колега и човек.
Бих препоръчал на д-р Старибратов да публикува повече от своите бъдещи
резултати в реномирани списания, по-често на английски език и да бъде доста попрецизен.
Заключение: Постигнатите от д-р Старибратов резултати в учебната и научноизследователската дейност, съответстват 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 д-р Ивайло Пеев Старибратов
за доцент по специалността „Методика на обучението по 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 д-р Ивайло Пеев Старибратов за академичната длъжност
„доцент” за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – филиал
Смолян.

20.10.2015 год.
гр. Пловдив

Подпис:
/Проф. д-р Асен Рахнев/
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