
С Т А Н О В И Щ Е

От доц. д р Мариана Станкова Генчева

Член на научно жури по обявения конкурс от ЮЗУ „Неофит Рилски" за заемане на академичната длъжност 

„доцент" по: Област на висше образование 1.2. педагогика /методика на технологичното обучение/

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент" по Област на висшето образование 1.2. 

Педагогика / методика на технологичното обучение/ е обявен от ЮЗУ - Благоевград за нуждите на катедра 

„Технологично обучение и професионално образование". Обнародван е в ДВ, бр.55 от 19.07.2011 г. 

Дисциплината, по която е обявен конкурса, трайно присъства в учебния план на студентите от специалност 

„Педагогика на обучението по техника и технологии". Единствен кандидат по обявения конкурс е гл.ас. д-р 

Диана Стойчева Митова. от катедра „ Технологично обучение и професионално образование". Кандидатът 

участва в обявения конкурс за доцент с 22 публикации, разпределени както следва: 2 

монографии/самостоятелни/, 4 учебници и учебни помагала, 6 статии в научни списания и сборници, 3 

публикации в чужбина/ научни конференции/, 7 публикации, включени в сборници от участие в научни 

конференции, симпозиуми и семинари на национално равнище и 2 броя публикации под печат. Основните 

трудове, с които кандидатът участва в конкурса, са публикувани в утвърдени издателства и са рецензирани 

преди отпечатването им. Три от работите са публикувани в чуждестранни издания.

Научните публикации на гл.ас. д-р Диана Митева и постигнатите резултати са в областта на обявения 

конкурс. Акцентът в изследванията, изложени в двете самостоятелни монографии е поставен върху 

проектната култура на учителя по техника и технологии и разработването на варианти за портфолио на 

проекта. Изследвано е актуалното състояние и е направен сравнителен анализ на технологичното обучение 

в България и Франция. Използван е подходящ инструментарим за получаване на резултатите от 

изследването. Това ни дава основание да приемем направените изводи и препоръки като достоверни и 

полезни за технологичното обучение. В публикациите в научни списания и сборници се съдържат полезни 

теоретични и приложни постижения с висока степен на актуалност и значимост. Считаме за много 

положително пренасянето им към очевидно съдържателно приложение с много конкретни решения по 

отделни проблеми, което е доказателство за компетентността и професионалната подготовка на кандидата.

Изложеното становище до тук ни дава основание да дадем отлична оценка на кандидата за неговата 

научноизследователска дейност. Кандидатът за академичната длъжност „доцент" е утвърден преподавател. 

Учебната и дейност е твърде богата, многоаспектна и резултатна. Разработила е успешно редица лекционни 

курсове, семинарни и практически упражнения, свързани с методиката на технологичното обучение. Много 

добро впечатление прави въвеждането на актуални методи и средства на обучение. В подкрепа на нейната 

преподавателска дейност е участието и като съавтор в написването на пет учебника, две книги за учителя и 

четири учебни ръководства. Представените до тук акценти на учебната дейност на д-р Диана Митова 

потвърждават нейните качества на ерудиран преподавател и педагог.



Научните и научно-приложни приноси в публикациите на гл.ас. д-р Диана Митова са в следните 

основни направления:

1. Приложение на проектно ориентираното обучение, като ефективна за световната практика и 

иновационна за българското технологично обучение стратегия за учене.

2. Предложени са възможни решения за практическа реализация на резултати от проведени изследвания 

по съществени за методиката на технологичното обучение проблеми.

3. Проектиране и изграждане на модел на актуализиране на технологичното обучение чрез приложение на 

научните постижения в тази образователна област.

Критични бележки

1. По отношение на публикациите в чужбина би могло да се увеличи техния брой - очевидно има какво 

още да се желае.

2. Констатира се известно дублиране на някои авторови тези в различни публикации, което има своето 

логично обяснение, но би следвало да се избягва в бъдещата научноизследователска и публикационна 

дейност на кандидата.

Излишно е да посочваме, че тези бележки имат пожелателен характер и в никаква степен не 

омаловажават научните постижения на кандидата.

СТАНОВИЩЕ

Всичко гореизложено ни дава основание да направим извода, че научноизследователската и 

педагогическата дейност на кандидата съответсват на изискванията на ЗРАСРБ и убедено да предложим 

на Научното жури да предложи на почитаемия Факултетен съвет гл.ас. д-р Диана Стойчева Митова да 

бъде избрана за „доцент" по обявения конкурс.

07.11.2011 г. Доц. д-р Мариана Генчева


