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KONSTANTIN 

PRESLAVSKY 

UNIVERSITY 

S H U M E N  

        Ш У М Е Н С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

“Е П И С К О П   К О Н С Т А Н Т И Н   П Р Е С Л А В С К И” 

ФАКУЛТЕТ  П О  МАТЕМАТИКА   И   ИНФОРМАТИКА 

КАТЕДРА “МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

от доц. д-р Йордан Николов Иванов 

катедра „Методика на обучението по математика и информатика“       

Факултет по математика и информатика 

ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

 в област на висше образование 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА 

 ОБУЧЕНИЕТО ПО…(Методика на обучението по информатика и 

информационните технологии) 

публикуван в Държавен вестник, бр.30/11.04.2017 г. 

Кандидат:  гл.ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов   

     
 

Със заповед № РД-16-108/08.06.2017 г. на Ректора на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ съм определен за член на 

научното жури за провеждане на процедура по конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 

1.Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…, Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии. 

Единствен кандидат по конкурса е гл.ас. д-р Красимир Валентинов 

Харизанов 

 

1.Кратки биографични данни за кандидата  

 

Красимир Валентинов Харизанов е роден на 02.12.1981 година в 

гр.Шумен. Получава ОКС бакалавър по специалност „ Информатика“  в 

ШУ „Еп.К.Преславски“, като допълнително придобива и учителска 

правоспособност. През 2006 година се дипломира като магистър, 

завършвайки специалност „Системно администриране“ в същото висше 
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училище.Започва работа като асистент в катедрата по Методика на 

обучението по математика и информатика в ШУ „Еп. К. Преславски“ 

през2006 година. През месец юни 2016 година защитава дисертация за 

придобиване на ОНС „Доктор“. От ноември 2016 година заема длъжност 

главен асистент в катедрата. 

Участвал е в 15 национални и вътрешно университетски проекти и в 

един международен образователен проект “GEOTHiNK”. Има и богат опит 

от работата с ученици, студенти и учители. 

 

2. Общо описание на представените материали и характеристика 

на научно- изследователската и  научно-приложната дейност на 

кандидата  

 

Предоставените ми материали са както на електронен, така и на 

хартиен носител и включват следните документи: професионална 

автобиография; справка за изпълнение на специфичните критерии; списък 

на публикации по конкурса; списък на цитиранията на кандидата; 

резюмета на публикацийте; текстове на публикацийте. 

Кандидатът представя: една монография;  едно ръководство; един 

учебник; една книга за учителя по ИТ; шест публикации в научни 

списания; пет публикации в международни конференции; две публикации 

в национални конференции. 

Публикацийте по конкурса, според номерацията и означенията в 

предоставената документация,  според нас, могат да бъдат подредени по 

тематични направления както следва: 

 

-  Проблеми на висшето и продължаващото образование: №№  V.1, 

V.2, V.4, V.5, V.7, V.8, V.11, V.12, V.13. 

-  Проблеми на средното образование: №№  V.6, V.9, V.10. 

-  Проблеми на началното образование: № V.3.  

 

3. Оценка на научните приноси на кандидата 

 

Основните приноси на Красимир Харизанов, според нас, могат да 

се формулират така: 

 

- В разработване, апробиране и внедряване на авторска web 

платформа за разработване на уроци (и на части от тях) по 

математика, информатика и информационни технологии по време 
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на стажантската практика на студентите от четвърти курс (бъдещи 

учители) 

-  Изследване на нагласите за прилагане на иновативни методи и 

средства за обучение на студенти и за  използване в работата на 

бъдещите и настоящите учители по математика, информатика и 

информационни технологии. 

 

Представените статии на практика обосновават необходимостта 

от прилагане на иновативни технологии в обучението във всички 

образователни степени. 12 статии са на български език и 5 са на 

английски език. Кандидатът има 14 цитирания в различни 

публикации. 

 

4. Критични забележки и препоръки 

 

Критични забележки нямам. Препоръчвам на кандидата да 

увеличи участието си в международни научно-образователни 

проекти и броя на самостоятелните публикации. 

 

5. Учебно-преподавателска дейност 

 

През единадесетте си години на преподавателска дейност в 

катедра МОМИ Красимир Харизанов е водил семинарни и 

лабораторни занятия по: Училищен курс по информатика с 

методика на обучението по информатика и информационни 

технологии (УКИ с МОИИТ);  Текуща педагогическа практика по 

информатика и информационни технологии (ТПП по ИИТ); 

Преддипломна педагогическа практика по информатика и 

информационни технологии (ППП по ИИТ); Хоспитиране по 

информатика и информационни технологии (Х по ИИТ), както и 

други занятия в помощ на катедра Информатика във ФМИ. От 

учебната 2016/2017 г. води лекционен курс по УКИ с МОИИТ. 

Провежда квалификационни курсове с учители  за 

усъвършенстване на работата им като:  PHP, MySQL, Web дизайн, 

Компютърна графика, Мултимедийни технологии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въз основа на изложеното до тук убедено считам, че 

единственият кандидат по обявения конкурс  за академичната 



 


