
РЕЦЕНЗИЯ 

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 рецензия 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 катедра “Социална  педагогика и социално дело” към ФНПП, с участие 

на един кандидат. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единственият кандидат гл. 

ас. д-р Стефан Семков Стефанов. Представеният от гл. асистент д-р Стефан Семков 

Стефанов комплект документи и 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: 

- заявление до ректора за допускане в конкурса; 

- автобиография; 

- диплома за висше образование и приложения към нея; 

- диплома за образователна и научна степен “доктор”; 

- удостоверение за професионален стаж по специалността; 

- списък на публикациите; 



- авторска справка за приносния храктер на трудовете; 

- медицинско свидетелство; 

- свидетелство за съдимост; 

- четири комплекта от научните трудове; 

- копие от обявата в ДВ.  

      Кандидатът гл. ас. д-р Стефан Семков Стефанов е приложил общо  следните 

научни трудове след 2004 г (когато придобива ОНС “доктор”), както следва:  една 

самостоятелна монография, една в съавторство, една студия, 1 учебник за студенти 

в съавторство в две преработени издания,  самостоятелни доклади и в съавторство 

от научни конференции, редица статии в научни списания.  

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

      Познавам кандидата и давам добра оценка на учебно-педагогическата му 

дейност. Подготовката му е на актуалното равнище в областта на професионалното 

направление и отговаря на съвременните тенденции в тази насока. 

Взаимоотношения му със студентите са конструктивни и продуктивни.  

      Научната дейност на кандидата е верифицирана в представената научна  

продукция.  

      В своята преподавателска и научноизследователска гл. ас. д-р Стефан Семков 

Стефанов е обхванал предимно теми от професионалното направление по 

конкурса.  

      3. Теоретичните и практико-приложни приноси на кандидата са  в следните 

области: 

- обстойни и научно-обосновани иследвания в полето на професионалното 

направление: история на педагогическата теория, история на българското 

образование и някои аспекти на историята на социално педагогическите 

грижи за деца в България 

- история на подготовката на педагогически кадри у нас. 

4. Оценка на личния принос на кандидата 



      Всички приноси на кандидата са негово лично достояние. Публикациите са с 

ISBN (International Standard Book Number) и  ISSN (International Standard Serial 

Number). Има цитирания в 14 публикации.  

      5. Въпрос към кандидата: каква е кратката историко-педагогическа оценка на 

дейността и творчеството на такива педагози с приноси за квалификацията на 

учителски кадри: д-р Петко Боев, Първан Заимов, Илия Енчев, Добри Панайотов и 

какви са техните научни взимоотношения с Михаил Герасков и Петко Цонев. 

      6. Препоръки към кандидата: да не влиза в клишетата за тоталната 

педагогическа представителност само на преподавателите - педагози от СУ преди 

1944 г.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Стефан Семков 

Стефанов отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”   

       Кандидатът в конкурса е представил научни трудове, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС “доктор”. В работите на кандидата 

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. Към историко-

педагогическите разработки е добавена практическа приложимост в учебните 

програми за обучение на студентите. Научната и преподавателската квалификация 

на гл. ас. д-р Стефан Семков Стефанов е несъмнена. 

 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”. След запознаване с 

представените в конкурса материали и научни трудове, анализа на тяхната 

значимост и съдържащите се в тях научни приноси, 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 

Стефан Семков Стефанов за заемане на академичната длъжност “доцент” в СУ 

„Св. Климент Охридски” по професионално направление 1.2. Педагогика (История 

на педагогиката и българското образование). 

 

 

                                                                            Рецензент: 

15. 02. 2016 г.                              /проф. дпн Пламен Радев Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


