
 
 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Даниела Иванова Тупарова 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

относно материалите, представени за участие в конкурс  

за заемане на академичната длъжност “доцент“  

по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … 

научна специалност „Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии“ 

 

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 30/11.04.2017 г. за 

нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

участва единствен кандидат д-р Красимир Валентинов Харизанов. 

 

1. Общо описание на представените материали 

Представените материали – справки и публикации са сравнително добре 

оформени и структурирани. 

За участие в конкурса са представени 1 монография, 13 статии, един 

учебник за средното училище, одобрен от МОН, две ръководства за учители и 

електронен курс по „Училищен курс по информатика с методика на 

обучението по информатика“. От статиите 6 са в списания, 4 са в 

международни конференции в България, 1 в международна конференция в 

чужбина, две са самостоятелни.  

2. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания) 

Според представения списък, първоначалното впечатление е за 12 

цитирания на публикации на кандидата. Всъщност са общо 18, от които 8 са в 

публикации на съавтори. Реалните цитирания са 10, които напълно покриват 
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изискванията на Правилника за приложение на ЗРАС на ШУ „К. Преславски“ 

и специфичните критерии на ФМИ към ШУ за мин. 5 цитирания. 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

Кандидатът е водил часове по дисциплините: Хоспетиране по 

информатика, Текуща педагогическа практика по информатика, 

Преддипломна педагогическа практика по информатика, Училищен курс по 

информатика с методика на обучението по информатика, Софтуерни 

технологии в производството, WEB дизайн, Мултимедийни технологии. 

Титуляр е на 3 дисциплини за ОКС „бакалавър” и 4 за ОКС „магистър”. 

Участвал е в разработване на лекционните курсове за дисциплините: 

„Училищния курс по информатика и информационни технологии“ и 

„Методиката на обучение по информатика и информационни технологии“. 

Ръководител е на магистърска програма „Педагогика на обучението по 

информатика и информационни технологии“ и на дипломанти, разработващи 

дипломни работи за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.  

4.2. Научна и научно-приложна дейност  

Д-р Красимир Харизанов активно участва в образователни и научни 

проекти – общо 11 образователни и научни проекти, един от които е по 7-ма 

Рамкова програма. Освен публикациите, с които участва в конкурса 

кандидатът е съавтор на 18 учебни помагала по информационни технологии за 

средното училище, одобрени от МОН. Според предоставената информация за 

изпълнение на допълнителните изисквания е участвал в 7 конференции с 

доклади и 6 публикации в списания. Не е представен общ списък с всички до 

момента публикации.  

4.3. Внедрителска дейност 

Резултатите от научните изследвания са приложени в реалния учебен 

процес във висшето училище. 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

Изследванията и приносите в тях са насочени към: 



l. 'l'exuonorr.lt,{ 14 Mc'ro/lHr(a ua o6y'uetnre 3a't no,l1ro"rorJKa Ha vqurer}l tlo

ra H rpoprrrartu o HI{}l re.xtIoJtoI'I't I4,

2. N,[elojprKa Ha o6v'le]r]re-ro rro nur]opMarl].roriHtJ TexuonorHLI B cpeAH[t'ro

y-rll'iill'lue.

3. hrcrreloBarejlcmr4 no;lxo,l u o6\'.lettr4et"o JIoAralte&iarl,IKer tl I{T.

5.Ouexna Ha Jrl{rrn}rn ItpHHoc Ha Kanfl}lgara

Itagjlr.t,la'm,r :Ja aKal(eil4l,r,rllara i(Jn,xHocr ,-,IlotIeHTu' il -p Kpacr'ruup

X4pw":aneln niua 6ora.r ilperro;IaBa'r'e.:rcKr{ r,t r.r3c;IcAoBal-ejtcKl4 oTI14'I . Ilplt'r'exarit

1rc.OfiXg,lglr.ryr e KeMIIe"reFl'l'HOc'T'H 3A Opfzlt{n3tlparle V npOBCliiIaHe l{it

c at\{ocTo f Te,rl H ll H aY'{ } r H [i 3 c-n eiu]t{I{H rl .

6.KpHrturrH 6e;rex'xu

Ilpr.r npelcT'ellflHe]'o Ha cnpaBKrr :lil unlr.fpaHHH e IIpctlopTrlluTeflI+o orileflHo 3a

Irc.fiKa? IIHTI4paHa rD,6:lrxaung jla ce tTocoqBa H3'rottHIlK'I)T', KoflTo I III41'l'ry14.

He3aBHcfiMo, qe B eIt{H }r cr,rrlH r{:t'rorlHt.rK ca Ut'tTI4piiHH I-I"t{Ko.uKo n,v6rul(aunH Ha

IaIeH aIlT0p.

Marap, .1g 1"1116"p1,1[fo B cT,BuecrilH ny6.:trlt(zrliHI..r e roKa3are.[url]() 3a \r\{eHI'{tl

3a paflora il eKnn. e xeJ'IareJIHo K{rrUlu;'Xa'rbt' ila ce HztcoqH v Kl,M roBer{e

cas{ocT0fl TelI HI{ Iry 0 J t tt K,lul,1 H.

7.3an.nrc.reHrle:

I(au,llr,1arrr no o6rnellHn Kor{Kypc i-l-p Iipacrvrlp fJaleH'rtttttln Xaptr:anon

oTronapfl Harrh;ilto Ha n3t'r[:KI]AHHflTA Ha 3PAC, Ilpann;tnllKa 3a IIpl{.ital'0ttc Ha

3IIAC u l"lpaell,,rHnxii 3a pii:]Bulue Ha aKa1e:ul4tti{}tr cbcraB na lJ-[Y ,J nllcron

KoHcratt't'llH I Ipec:t ancl{fit'.

llpe;r-narau Ha YgaIl(aelroro HaYqHo ?l(J-pH, ,1-p Kpac'trvnF BaneflTIlI{oB

Xapulauo* ,la 6'ule 5.r36pefl 3a 3aerlraflc Ha flK[AeMHqHa A.ilb?ttHocr ,r1t]qeul'" no

nporfeuli-ruaJrl.ro rtalrpaB.r-reHlIe 1.3. IIe;f,arornra Ha o6y-'let{tlero rto .... t{ilYr{tta

crreuHiiinioc'r ,.N4ero,1r{Ke Ha oSvrrelue-ro rro r.n{tFopN{a'I't4Ka 14 fiHt.|topMailI,toHHI{

1'CXrJOirO{'1,tU"

0.5.0tt.2017 t


