
СТАНОВИЩЕ
на доц. Боян Кулов,  член на Научното жури

научен секретар, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

Относно:
представените трудове на гл. ас.  д-р Александър Александров Коцев по конкурса за
заемане на академичната длъжност „доцент”, обявен от Софийски университет ”Свети
Климент Охридски”, Геолого-географски факултет и публикуван в ДВ, брой
80/14.10.2011 г. в област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (География –
географски информационни системи).

Постъпилата документация на кандидата е в съответствие с изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за
прилагането му.

Изрично следя научната кариера на д-р Коцев не само поради личния ми интерес
към неговата област на изследване, но и поради възможностите ми да преподавам и
общувам с негови бивши и настоящи студенти. Трябва да подчертая, че рядко съм
чувал толкова възторжени оценки за преподавател, в които неотклонно се слага
ударение, както върху компетентността му, така и върху ентусиазма, с който предава
знанията си на по-младите колеги. На разширения катедрен съвет на катедра
„Картография и ГИС”, на който д-р Коцев представи своя проект за дисертационен
труд, както и на самата му защита, ми направиха отлично впечатление неговата любов
към географията и най-новите методи за изследване в нея, ерудицията и познанията му
в областта на геоинформатиката.

Изключително високо, международно признание на научните достойнства на
главен асистент Коцев е стипендията „Фулбрайт”, която той използва през 2010/2011
година, за да продължи да повишава квалификацията си в избраната научна и
преподавателска област в един от най-добрите университети на САЩ. Трудно е да
опише престижът и научният авторитет, който носи тази стипендия, сред учените в
САЩ и аз съм уверен, че колегата ще съумее да се възползва от предоставената му
възможност в полза на българската географска наука и образование.

За времето на своя трудов стаж по специалността – малко повече от 7 години -
главен асистент Коцев представя внушителен брой (27) публикации за рецензиране.
Позволявам си да препоръчам на д-р Коцев в бъдеще да обръща по-сериозно внимание
върху акуратното представяне на научните си постижения, което е важно не само за
тяхната адекватна оценка, но и за обществените възприятия на работата на учения и
университетския преподавател въобще. В представеният списък с публикации се
срещат доста съществени пропуски. Качеството на научна му продукция в никакав
случай не предполага подобно отношение.
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Не бих приел за рецензиране посочената за публикация под № 13. Въпреки
безспорните високи научни качества на този труд, представеното представлява отчет на
научен проект, без да бъде изяснено дали, къде и кога този труд е публикуван. Освен
това следващата публикация има абсолютно същото заглавие и автори?!

В публикациите на д-р Коцев има ясно изразено предпочитание за работа в
колектив. Това е пряко отражение на съвременните тенденции в научните изследвания,
особено в природните науки и аз си позволявам да го оценя положително.
Публикациите на главен асистент Коцев, както и неговите научни приноси,
недвусмислено показват отличното му познаване на англоезичната литературата,
включително най-съвременните произведения в неговата сравнително нова област в
географските изследвания. Научните колективи, в които участва, както и
многобройните международни проекти очевидно показват, че колегата доста рано в
своята кариера е успял да получи завидно международно признание. За мен няма
съмнение, че главен асистент Коцев е доказал способността си да провежда
самостоятелни научни изследвания и си позволявам изразя увереността си, че съвсем
скоро ще го видим начело на изследователски колективи.

Малкият обем на много от публикациите на Александър Коцев в никакъв случай
не отнема от тяхното качество. Приемам недвусмислено техния приносен характер,
както и значението на много от тях, особено за преподаваните от него твърде голям
брой и доста нови за българската география дисциплини. Радостно е, че са направени
сериозни стъпки към публикуване в списания, включително електронни (четири
публикации), както и на глави от книги (шест публикации). Много по-важно за
неговата по-нататъшно изграждане като учен с международна известност ще бъде
фокусирането му в публикуване в реферирани списания – български и, с оглед на
неговите отлични езикови способности и опит, в чуждестранни. Представените
изследвания недвусмислено демонстрират чудесен потенциал в тази насока.

В заключение бих искал да заявя, че задълбоченото запознаване с научната
продукция и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Александър Александров
Коцев ми позволява да дам с удоволствие положително становище относно неговото
заемане на академична длъжност „доцент” в ГГФ на СУ” Свети Климент Охридски” по
конкурса обявен в ДВ, брой 80/14.10.2011 година. С оглед на това, че той притежава
всичките необходими, изискващи се от нормативната уредба, условия и качества и
отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”, предлагам на
членовете на почитаемото Научно жури да класират кандидата за избор на тази
академична длъжност.

15.02.2012 г. Изготвил:

София  доц. д-р Б. Кулов


