
СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р Антон Борисов Попов, СУ „Св. Кл. Охридски” (Геолого-географски 

факултет, Катедра Картография и ГИС), член на научното жури, 

 

относно представените материали от гл. ас. д-р МАЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА 

за участие в конкурса за „доцент”.  

 

Настоящето становище е изготвено във връзка с обявения в ДВ бр. 33 от 

17.04.2018 г. конкурс за доцент в СУ „Св. Климент Охридски“ по професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по 

география). 

За участие в конкурса са постъпили документи от един кандидат – д-р Мая 

Петрова Василева, понастоящем главен асистент в катедра Регионално развитие – 

направление Географско образование. Документацията е пълна и изрядно подготвена.  

Спазени са всички процедури по обявяването и провеждането на конкурса, 

регламентирани в нормативните документи за условията и реда за заемане на 

академични длъжности.  

 

Общо представяне на кандидата 

През периода 1997-2005 г. Мая Василева е студент в СУ „Св. Кл. Охридски”, 

първоначално в специалност География към ГГФ, а след това в специалност Немски 

език и литература към ФКНФ. Дипломира се през 2005 г. като магистър по Географско 

образование. През периода 2001-2007 г. е била учител по География и икономика, а 

след това преподавател в катедра Регионално развитие, направление Географско 

образование. След защита на докторска дисертация на тема „Опит за конструиране на 

модел за функциониране и мениджмънт на географското образование“ през 2015 г. 

придобива образователната и научна степен доктор. От 2016 г. е главен асистент в 

същата катедра. Кандидатът отлично владее немски език, ползва също руски и 

английски.  

Мая Василева води лекции и упражнения в бакалавърските програми 

География, История и география, География и биология, както и в магистърските 

програми Управление на човешките ресурси и Регионална сигурност. Участвала е в 

разработването и актуализирането на учебните програми по задължителни и 

избираеми дисциплини, както и при разработването на нова за ГГФ магистърска 

програма. Била е научен ръководител на четирима дипломанти и рецензент на 

множество магистърски тези.   

 

Публикации 

Към документацията за конкурса е приложен пълен списък с научните трудове, 

както и списък на публикациите, с които д-р Мая Василева участва в конкурса. Съгласно 



изискванията, е приложен авторефератът на дисертационния труд, справка за 

цитиранията на нейните публикации и други изискуеми документи.  

От документацията е видно, че кандидатът се отличава с висока публикационна 

активност. Автор и съавтор е на общо 37 научни публикации. От тях участва в конкурса с 

32 публикации, от които половината са на английски език. Те включват монографичен 

труд (1 бр.), учебно пособие за висшето училище (1 бр.), учебни пособия за средното 

училище (4 бр.), публикации в български научни издания (1 студия и 3 статии), 

публикувани пълнотекстови доклади, изнесени на научни форуми (20 бр., от тях 

изнесени в чужбина 8 бр. и 14 на английски език), както и публикувани разширени 

резюмета от изнесени доклади на научни конференции (2 бр.). От представените 

трудове 11 са публикувани в реферирани издания. На около ¾ от публикациите тя е 

самостоятелен или първи автор. Освен в България, трудовете й са публикувани в 

Македония, Сърбия, Гърция, Русия.  От приложената справка за цитиранията се вижда, 

че публикациите й са добре познати на специалистите у нас и в чужбина. От тях 9 са 

цитирани 13 пъти, а 4 – по 2 пъти. На осем от цитираните публикации тя е 

самостоятелен автор, а на една е водещ съавтор. От цитиранията 11 са в реферирани 

издания. 

В тематично отношения публикациите са в обхвата на обявения конкурс. От тях 

личи, че д-р Мая Василева е насочила усилията си към изследване на актуални научни 

и практически проблеми по проблемите на географското образование, и по-специално 

на дидактиката на географията и методиката на обучението по география. Научните й 

приноси се отнасят до обогатяване на съществуващите знания и имат теоретичен и 

научно-приложен характер.  

Главните акценти в изследванията й са в следните тематични направления: 

системата на географското образование от позициите на социалното управление и 

образователния мениджмънт, теоретични въпроси от дидактиката на географията, 

дидактическото моделиране, образователния процес и методиката на обучението по 

география, интердисциплинарното обучение. Сред публикациите се открояват 

монографията „Методика на обучението по география – едно по-широко разбиране за 

методите на обучение” (158 стр.) и учебното пособие за висшето училище – „Актуални 

въпроси на съвременната дидактика на географията” (154 стр.). В монографичния труд 

е предложен авторски модел на методите на обучението по география, анализирани са 

редица идеи от натрупания опит в страни с развити образователни системи. Учебното 

пособие обогатява теоретичните постановки на дидактиката на география у нас. В 

същото време е насочено към развиване на важни способности за съвременния учител, 

вкл. придобиване от студентите на знания и умения по самостоятелен път. Пособието 

има ясна структура, написано е на научен и в същото време разбираем език. Всяка тема 

в пособието завършва със списък на препоръчителната литература, което създава 

възможност за навлизане по-дълбоко в проблематиката и запознаване с алтернативни 

схващания по обсъжданите въпрос. По-голямата част от литературните източници е на 

немски език, който обаче се ползва от ограничен брой наши студенти. 



Според авторската справка за приносите, разработките на кандидата са в 

посочените по-горе пет тематични направления, във всяко от които са формулирани по 

няколко научни приноса. Автосправката съдържа резюмета на всички публикации, с 

които участва в конкурса, но намирам, че формулираните приноси в авторската справка 

са необичайно многобройни и би следвало да се редуцират до най-съществените.  

 

Изследователски проекти 

Предвид професионалното направление на конкурса, разбираем е малкият брой 

на изследователските проекти с участие на кандидата. От 2017 г. д-р Мая Василева е 

участник в голям проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (проект BG05M2OP001-2.009.0013 Докторантски център „Св. 

Климент Охридски“ (ДокЦент). В четири последователни години (от 2014 до 2017 г.) е 

участвала като член в екипа на изследователски проекти – Докторантски научен форум 

"Географски информационни системи и регионално развитие", финансирани от СУ (по 

Наредба 9). 

 

Заключение 

На основание на направените констатации и в съответствие с установените 

нормативни изисквания, процедурни правила и критерии, както и на базата на 

анализа и оценката на представената документация, давам положителна оценка за 

кандидатурата в конкурса на гл. ас. д-р Мая Петрова Василева. Предлагам на 

членовете на Научното жури да подкрепят кандидатурата й за заемането на 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по Методика на обучението по география в ГГФ 

към СУ ”Св. Климент Охридски”. 

  

18.08.2018 г.   

 

проф. д-р Антон Попов 

 

                                                /……………………………./ 


