
                                                         С Т А Н О В И Щ Е 

          от  доц. Добри Ангелов Добрев, доктор член на научно жури в 
конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, по 
професионално направление 7.6 „ Спорт”, специалност „Гимнастика”, 
обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ., бр. 61 от 05.08.2016 г. 
   

Относно: професионално-академична дейност и научната продукция, 

представена от гл.ас. Сергей Радоев Стойнев, доктор, единствен 

кандидат. 

        І.Обобщени данни за професионалната дейност и научната  
продукция на кандидата   
        Единственият кандидат за обявения конкурс за доцент  гл. ас. Сергей 

Стойнев е представил за рецензиране научната си продукция в обем от 15 

публикации. От тях според него 3 са монографии, 1 е студия, 9 са научно-
методични статии публикувани у нас и 2 са в чужбина. Гл. ас. Стойнев има 
и четири участия  в научни конференции и сесии с общо седем доклада. 
Има посочени цитирания, но не са отразени ясно.  Представените трудове 
и публикации на кандидата отразяват   неговите изследователски и научни 

възможности. 

         Кандидатът преподава от 22 години, но  не е предоставил данни 

свързани с учебната дейност. Няма ръководства на дипломни работи, 

участия в разработване на учебни програми или някакви иновации 

свързани с учебния процес. Не са налични и данни за участия в 
научноизследователски и образователни проекти. 

         Сергей Станоев има отбелязани успехи със студентските отбори по 
спортна гимнастика през 1995г. През същата година получава и две 
повишения в старши асистент през месец юни и главен през месец 

октомври. 



        

ІІ. Оценка на научната и научно приложната продукция на гл. ас. 
Сергей Радоев 

        Рецензирането на  представената научна продукция ми позволи да 
установя следното: 

• Няма научна разработка, която да може да отговори на изискванията 
за монографичен труд или учебник , учебно пособие с подобна 
стойност; 

• От общо девет статии – четири са с буквално взет текст, фигури и 

снимков материал от публикацията „Картограмирано обучение в 
първи клас” и в тази връзка не подлежат на рецензиране; 

• Представената паучна продукция е недостатъчна по количество и 

стойност за обявения конкурс; 

 ІІІ. Заключение 
      В заключение считам, че на този етап  кандидатът Сергей Радоев не 
отговаря на условията и няма необходимите професионални качества  
да заеме  академичната длъжност „Доцент” по професионално направление 
7.6 „ Спорт”, специалност „Гимнастика” 

 

02.12.2016 г.                           Изготвил становището: 

                                                                                     / Доц. Д. Добрев, доктор/ 


