
СТАНОВИЩЕ 

от д.п.н. Пламен Радев Иванов, професор в 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност “доцент” 

в СУ “Св. Климент Охридски” 

по област на висше образование  

1. Педагогически науки 

професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и 

българското образование) 

1. Общо представяне на получените материали 

Със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” съм определен за 

член на научното жури за изготвяне на становище в конкурс за заемане на 

академичната длъжност “доцент” в СУ “Св. Климент Охридски” по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (История на педагогиката и българското образование), обявен за 

нуждите на ФНПП, катедра „ Социална  педагогика и социално дело “ с участие на 

двама кандиата за два конкурса. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: гл. 

асистент д-р Мария Георгиева Пиронкова. Представеният от гл. асистент д-р 

Мария Георгиева Пиронкова комплект материали е в съответствие с приетия и 

действащ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”  и включва 

всички необходими документи: 

      2. Кратки биографични данни на кандидата 

      Гл. ас. д-р Мария Георгиева Пиронкова започва работа като асистент в СУ “Св. 

Климент Охридски” през 1988 г.  Избирана е последователно за асистент и гл. 

асистент. През 2006 г. придобива ОНС “доктор”. В преподавателската си дейност 

провежда лекции и упражнения.   



      Научната и научно-приложна дейност на кандидата в представената научна  

продукция се сътои от: 1 самостоятелна монография, 3 самостоятелни текста в 

съавторство и в една колективна монографии, участие в 1 учебник след 2006 г, 

редица студии и статии (самостоятелно и в съавторство)в списания и сборници   

      В своята преподавателска и научноизследователска дейност гл. ас. д-р Мария 

Георгиева Пиронкова е обхванала следните области: история на образованието и на 

училището, отделни исторически етапи и степени в историята българското 

образование, състояние на частните училища у нас, история на социалната 

педагогика и социалното дело и пр. 

      3. Научни приноси на кандидата. 

      Приносите в научните публикации след представените такива за придобиване 

на образователната и научна степен “доктор”са в следните полета: 

- цялостно изследване на историята на гимазиалното образование у нас; 

- изследване на просветното законодателство; 

-  предствяне историята на частните училища; 

- учебно-методическа работа. 

      4. Въпрос: има ли конкуренция между областните и окръжните гимназии в 

Княжество и Царство България и ако има, в какво главно се състои тя? 

      5. Препоръка: да се избягва повторяемост на текстовете.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кандидатът в конкурса е представил определен брой научни трудове, 

публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС “доктор”. В тях 

има научни приноси, които са получили признание, като представителна част от 

тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от различни 

академични и други издателства. Налице са съответните цитирания. Постигнатите 

от кандидата резултати в учебната и научно-изследователската дейност 

съответстват на критериите и показателите за заемане на академична длъжност 

“доцент” в СУ Св. Климент Охридски”. Вследствие на писаното по-горе намирам 

за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на ФНПП за 



избирането на гл. ас. д-р Мария Георгиева Пиронкова за заемане на академичната 

длъжност “доцент” в СУ „Св. Климент Охридски” по професионално направление 

1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование). 

 

                                                                       Изготвил становището: 

17. 02. 2016 г.                         /проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов/ 

 


