БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Център по информатика и технически науки

СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Даниела Орозова
за гл.ас. д-р Мария Монова Желева
по конкурс за доцент по специалност 01.01.12 „Информатика”
към Бургаски свободен университет
Със заповед ЛС -154/ 1.08.2011г. гр. Бургас, на Ректора на Бургаски свободен
университет проф. д-р П. Чобанов, съм определена за член на научното жури във връзка с
конкурс за доцент в област на висшето образование „4. Природни науки. Математика и
информатика”, професионално направление: „4.6. Информатика и компютърни науки”,
специалност: 01.01.12 „Информатика”.
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 29/16.04.2010 и в. „24 часа” бр. /23.04.2010. За участие в
този конкурс е подал документи един кандидат гл.ас. д-р Мария Монова Желева от
центъра по икономически и управленчески науки към Бургаски свободен университет.
Като член на научното жури съм получила следните документи: препис от протокол
№1/12 февруари 2010 г. на Центъра по икономически и управленски науки с решението за
обявяване на конкурса; препис-извлечение от протокол №2/26 март 2010 г. на Академичния
съвет на БСУ; ксероксно копие на ДВ бр.26/16 април 2010 г.; ксероксно копие от вестник „24
часа” от 23 април 2010 г.; ксероксно копие на диплома за завършено висше образование
№116148/08.04.1992 г.; ксероксно копие на диплома №30164/17.01.2006 г. за образователна и
научна степен „доктор”; служебна бележка за аудиторна заетост при БСУ; справка за
преподавателската дейност на гл. ас. д-р Мария Христова Монова-Желева; творческа
автобиография от 01.07.2011 г.; списък на публикациите ; справка за приносите в научните
трудове, представени в конкурса за доцент; справка за цитиранията на научните трудове.
Получила съм и ксероксни копия публикациите на кандидата; публикации, в които са
цитирани трудове на кандидата и допълнителни материали, свързани с участие в национални
и международни проекти.
Според закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
правилника за прилагане на закона за ЗРАСРБ и правилника на БСУ, кандидатът отговаря
на условията за заемане на академичната длъжност „доцент”, защото:
(1) Кандидатът е получил образователна и научна степен „доктор” с протокол
№30164/17.01.2006 г. със защитен докторски труд на тема ”Методи, модели и алгоритми за
разработване на адаптивно учебно съдържание в интерактивни среди за обучение”.
(2) Кандидатът е заемал академичната длъжност „асистент” в БСУ не по-малко от
две академични години (чл. 53.2). Д-р М. Желева от 1996 г. е асистент, а от 2004 г. е главен
асистент в БСУ.
(3) Кандидатът има самостоятелна монография:
− Желева М., Формиране на знания и компетенции чрез виртуални светове, Информа
Принт, ISBN 978-954-8468-50-3, 2011 г.
Участие в съавторство в три монографии:
− Dochev D., Koprinska I., Pavlov R., Zheleva M., Georgiadis C, Stokinger P. "Modelling
of Data Management", DG XIIIINCO-COPERNICUS Science Research Project "Advanced
Multimedia System Architecture and Applications for Educational Telematics" ARCHIMED
PL961060.
− Mascitti I., Zheleva M., Dima G., Murias T., Rehm-Berbenni K., "Methodology for

Intelligent Agents Applications. Didactic model Definition", Leonardo daVinci Pilot Project
"Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teaching and Learning Solutions in
Digital Education" /PARMENIDE/.
− Zheleva М., Zhelev Y., Kissing М., Galster М., Ascroffenegger G., Cannova G.,
"Key Shop A New Culture Of Learning. Changes of perspective, Impulses, Structures", ISBN
978-954-8468-31-2.
(4) Кандидатът е представил публикации, които могат да се систематизират като:
Публикации в списания
Публикации в научнотематични сборници, издавани
в чужбина
Публикации в научнотематични сборници
(конференции), издавани у нас
Самостоятелни публикации

4 броя

№ 16, 19, 24, 27

4 броя

№ 12, 17, 18, 20, 25

10 броя

№ 13, 14, 15, 21, 22,
23, 26, 28, 29, 30
12, 31, 32

3 броя

Седем от публикациите са на английски език (№ 12, 17, 18, 20, 22, 23, 25).
Има публикуван учебник и учебно пособие – разширени записки в електронната
платформа на БСУ, които са свързани в преподаваните от нея учебни дисциплини:
− Желева М., Мултимедийни технологии и приложения, учебник, ISBN 978-9548468-36-7, 2010 г.;
− Желева М., Разширени записки към учебен курс „Мултимедийни технологии и
компютърна анимация", CD-ROM.
Задължително трябва да се отбележи участието д-р Мария Монова Желева в 13
научно-приложни проекта (10 международни, 3 национални).
Представен е списък на 22 цитирания, но анализът показва, че 5 от тях са
автоцитати.
Конкурсът е в съответствие с член 24 (3) от Закона за развитието на академичния
състав в Република България, тъй като за академичната длъжност „Доцент” може да се
осигури аудиторна натовареност към центъра по икономически и управленчески науки по
дисциплините: „Информатика", Информационни системи и технологии" и „Мултимедийни
технологии и компютърна анимация" от учебните планове на специалностите „Финанси",
„Счетоводство и контрол", „Маркетинг" и „Бизнес администрация" според служебната
бележка от проф. д-р Петко Чобанов – декан на ЦИУН при БСУ.
Познавам гл. ас. д-р Мария Желева като колежка в университета и съвестен
преподавател с подчертан интерес към научноизследователска дейност и умения за екипна
работа. Научната й продукция до голяма степен е свързана с работата й по научни проекти,
(10 финансирани от Европейския съюз и 3 национални). Представените от нея материали
доказват, че тя е извършила голяма по обем изследователска и преподавателска дейност.
Неоспорим е приноса й в теорията и практиката на електронното обучение. Тематиката,
свързана с мултимедийните технологии за организиране и реализиране на основните
компоненти на електронното обучение, разглеждана в научната продукция на д-р Мария
Желева е особенно актуална. Участието й в 12 международни научни форуми има
съществено значение за издигане на престижа на Бургаски свободен университет.

Заключение
Изпълнени са всички условия и изисквания по Закона за развитие на академичния
състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и Правилника на БСУ,
както и критериите, определени от центъра по информатика и технически към БСУ, поради
което давам положителна оценка на гл. ас. д-р Мария Христова Монова-Желева за „доцент”
по научна специалност 01.01.12 „Информатика” към БСУ и убедено предлагам на колегите
от научното жури да гласуват предложение до Академичния съвет на БСУ - гл. ас. д-р
Мария Христова Монова-Желева да бъде избрана за „доцент” по специалност 01.01.12
„Информатика”.

Бургас, 12.09.2011 г.

Подпис:
....………………………………
/доц. д-р Даниела Орозова/

