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СТАНОВИЩЕ 

по представените материали за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Професор" по област на висше образование 5. 

"Технически науки", професионално направление 53. „Комуникационна 

и компютърна техника" (Комуникационни мрежи и системи) в катедра 

„Комуникационна и компютърна техника" на Факултета по технически 

науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" и 

обявен в „Държавен вестник" бр.16/19.02.2013г„ на единствения кандидат 

доц. д-р инж. Стефан Стайнов Желев от: член на журито по конкурса доц. 

д-р инж, Атанас Калоянов Атанасов, преподавател от Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски", Факултет по 

технически науки, катедра „Компютърна и комуникационна техника". 

Представя се само един кандидат. Документите и кандидатурата му 

отговарят на изискванията на Закона за развитието на академичния състав и на 

Правилника за приложението му, както и на Правилника за развитие на 

академичния състав на ШУ. Разглеждането на представените материали 

очертават една кандидатура с научни трудове, учебна, учебно- методическа и 

научно-изследователска активност в насоката на конкурса. 

Доц. д-р Стефан Стайнов Желев е ръководител на катедра „Компютърна 

и комуникационна техника" на Факултета по технически науки на ШУ. 

Участва в цялостното ръководство на учебната, изследователската и 

административна дейност на катедрата и факултета. Същият владее английски 

и руски език на много добро ниво. 

Кандидатът е представил списък с 34 публикации след получаване на 

научното звание „доцент". 

Видът на публикациите след получаване на научното звание „доцент" са 

както следва: учебници - 4 броя; монография - 1 брой; сборник от лекции на 

английски език в областта на комуникациите, изнесени по Програма „Еразъм" 

в чужбина; научни доклади - 24 броя. 
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Представен е списък с 28 публикации, от които24 са за рецензиране, от 

тях 8 са в чужди издания, което е висока оценка за принос в съответната 

научна област, и 1 публикация в международно списание на Асоциацията за 

научни и приложни изследвания. Трудовете включват със значимост и 15 

доклада представени на национални научни конференции в страната и на 

различни университети. 

Публикациите на кандидата са насочени в следните основни 

направления: Конструиране, контрол и диагностика на комуникационна и 

компютърна техника -12 бр.; Защита на информацията в комуникационни 

мрежи - 5 бр.; Анализ на процеси и системи в реално време - 4 бр.; 

Организация и управление на учебния процес във висшето училище - 3 бр. 

На български език са публикувани 20 броя, на английски 9 броя, на 

руски език-1 публикация. От публикуваните материали 17 от работите са 

самостоятелни, с един съавтор 5 броя, а в останалите 8 е кореспондиращ автор, 

което е също белег за съществено участие. До момента са отбелязани 21 цитата 

- 13 цитирания в научни доклади и статии, в учебници- 1 брой, и в 1 

монография -7 цитирания. 

Съгласно приложената справка за научно ръководство, доц. д-р Желев е 

ръководител на двама докторанти, които се обучават втора година и са 

изпълнили в пълен обем индивидуалните си планове за обучение през първата 

година. Атестирани са с оценка „много добър". 

Доц. д-р инж. Желев взема дейно участие и в научни проекти: 

Национални: 3 броя; 

Университетски: 

- като ръководител - 3 бр.: 

- като изпълнител - 4 бр.: 
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Доц. д-р инж. Желев взема и дейно участие в обмен по образователни 

програми: Coventry University, UK през март 2011 г.; Istanbul Ay din University, 

Turkey през май 2012 r.; Riga Technical University, Латвия през май 2013 г. 

Доц. д-р инж. Желев участвува активно в подготовката и провеждането 

на учебните занятия по учебните дисциплини преподавани в катедра 

„Комуникационна и компютърна техника". За целта е разработил лекционни и 

семинарни учебни материали. Активно използва мултимедийни продукти и 

техника. Осъществява успешно ръководство на курсови и дипломни проекти 

по специалностите обучавани в катедрата. 

От този преглед се вижда, че доц. д-р инж. Желев има достатъчна и на 

високо ниво научна продукция и научни разработки, за заемане на 

академичната длъжност „професор". Същият участва активно в подготовката 

на учебно-плановата документация на специалностите във ФТН и 

акредитацията на същите. Кандидатът владее на професионално ниво 

различните видове компютърни софтуерни продукти и ги използва и прилага в 

научно- изследователската и учебната си дейност. Отлично владее техниката и 

схемотехниката, които са свързани със специалността. 

Въз основа на представените материали основно по приносна значимост, 

и по ниво на публикуване във водещи списания, с което те стимулират 

развитието на науката , също и достатъчно като обем, считам че доц. д-р инж. 

Стефан Стайнов Желев напълно отговаря на условията и изискванията 

на Закона за развитието на академичния състав и на Правилника за 

приложението му, както и на Правилника за развитие на академичния 

състав на ШУ, за заемане на академичната длъжност „Професор" в 

областта на висше образование 5. "Технически науки", професионално 

направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника" 

(Комуникационни мрежи и системи) в катедра „Комуникационна и 

компютърна техника" на  
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Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски" и обявен в „Държавен вестник" 

бр.16/19.02.2013г. за нуждите на катедра „Комуникационна и компютърна 

техника" на Факултета по технически науки на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски" . 

Давам моя вот като положителен за заемане на академичната 

длъжност „професор" от доц. д-р инж. Стефан Стайнов Желев.

 

 

Подпис ......   ................  

/Доц. д-р инж. Атанас Калоянов Атанасов/ 

 

30.05.2013 г. 

Гр.Шумен 


