
СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д.п.н. Георги Петков Иванов  

за научните трудове на доц. д-р Лина Кирилова Йорданова, представени за 

участие в обявения в ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК - брой 33, стр. 88, 2018 г. от 

Тракийския университет за нуждите на Департамента за информация и 

повишаване квалификацията на учителите конкурс за заемане на 

академична длъжност “професор” по научна специалност “Методика на 

обучението по Информатика и Информационни технологии”, 

професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 

1. Педагогически науки 

 

От всичките си 94 научни публикации за обявения конкурс доц. д-р 

Лина Йорданова  представя 44 научни публикации, от които:  

- Монография – 1 

- Монография в съавторство – 1 

- Хабилитационен труд – 1 

- Раздели от учебно помагало – 1 

- Статии в научни списания и сборници на конференции – 40, 

Представената научна продукция съответства на изискванията на 

ЗРАСРБ и на условията за заемане на академични длъжности в 

Правилника на ТрУ за развитие на академичния състав. 

Документите и материалите, които доц. д-р Лина Кирилова Йорданова 

е подготвила за участие в конкурса за професор, разкриват нейния 

постоянен интерес към новостите в приложението на ИКТ в бизнеса и 

обучението. Не е пропусната нито една от съвременните тенденции в 

технологиите като облачни изчисления, средствата за съвместна работа, 

добавена реалност, интернет, верижните блокове и др., които се 

разглеждат и изследват едновременно като обект на изучаване и като среда 

за развитие и организиране на съвременен бизнес и съвременно обучение. 

Публикациите ѝ отразяват връзката на педагогиката и технологиите и 

показват, че кандидатката владее „Технологично- педагогическо- 

съдържателното знание“, съвременна световна тенденция в оценяването на 

педагогическия професионализъм. 

Голяма част от представените публикации са резултат от екипна работа 

и като правило следват най-новите тенденции в развитието на ИКТ. 

Умението за работа в екип се цени в 21-ви век и води до отлични 

резултати. 

 



Присъствието на публикации, които се отнасят до други предметни 

области, показва широтата на научните ѝ търсения, както и нейното 

умение да намира приложението на подходящи информационни и 

статистически модели.  

Приносите на представените научни трудове в конкурса за „Професор“ 

могат да се разделят условно в основни научни и научно– приложни 

области, касаещи интегрирането на ИКТ в обучението, администрацията, 

мениджмънта, документния оборот и в бизнеса, приложение на ИКТ и 

статистически методи в научни изследвания в други области.  

Прави впечатление адекватното разпределение на научните трудове и 

приноси в два аспекта – теоретичен и практико-приложен. Очертават се 

постижения в областта на електронното обучение, които се основават на 

интегриране на информационните и комуникационни технологии в 

обучението и на новите методи като обърнато обучение, игровизация и др. 

Естествено е за преподавател по ИКТ да се преплитат предметът на 

преподаване и техническото средство за организиране на учебния процес 

по иновативен начин по преподаваните от кандидатката учебни 

дисциплини. Проучени са предимствата и недостатъците на 

дидактическите модели, които са повлияни от ИКТ и водят до повишаване 

на мотивацията за учене и усвояване на необходимите дигитални 

компетенции.  

Представените публикации се характеризират с формулиране на 

теоретични критерии, предоставяне на доказателства за силното влияние 

на ИКТ върху моделите на обучение, задаване на подходящи решения и 

препоръки за ефективност на педагогическата практика. 

Приложението на ИКТ в обучението е изследвано и по отношение на 

неговата връзка с теориите за мотивация за работа и учене. Социална 

информатика, умно образование са термини, които са обект на проучване в 

представените трудове. 

Мога да направя извода, че всички публикации са били създадени след 

сериозни теоретични проучвания и са имали за цел да покажат на 

преподавателите по други дисциплини, че ИКТ имат потенциала да 

променят тяхната работа в положителна посока, да я направят по-

интересна, плодотворна и мотивираща за учене. 

Освен с впечатляващата научна продукция името на Лина Йорданова се 

свързва и със създаването и поддръжката на Средата за електронно 

обучение (СеО) в Тракийския университет. Това се дължи на нейната 

всеотдайна работа по разширяването на електронните форми на обучение 

във всички факултети. Благодарение на неуморната работа на доц. д-р Л. 

Йорданова библиотеката на Тракийския университет е депозитарна на 

ФАО и получава всяка година безвъзмездно изданията на тази организация 

от 1998 г. досега. Пак благодарение на иновативните стремежи на Л. 

Йорданова е създадена и първата Агро Web страница на България.  

Според правилниците участието в конкурс за професор се оценява по 

качеството на научните трудове. Считам за правилно това участие да се 



оценява и по приносите на всеки участник в конкурса за издигане  

културното равнище на университета. В това отношение Лина Йорданова е 

пример. Тя организира и ръководи както отбора по спортно ориентиране 

на университета, така също и първата група по латино танци за студенти. 

Считам, че отразената в становището информация не би била пълна, 

ако не посоча  факта, че Лина Йорданова години наред работи в помощ и 

на студентите, и на колегите, и на университета. Въпреки заетостта си с 

административна дейност – ръководител катедра, член на ФС, на 

Председателството на съветите на АФ и СФ, ръководител на Центъра за 

електронно обучение - тя работи по различни проекти.  Работата ѝ по 

проектите в Германия допринесе за изграждане на международни 

контакти. Със своя усет за иновативност още през далечната 2003 г  тя 

създаде и до настоящия момент поддържа електронното обучение в 

университета. Без нейно участие бакалавърските и магистърските 

програми на АФ, ПФ, ФТТ, ВМФ и СФ не биха били пълни. Оказва се, че 

до настоящия момент доц. Л. Йорданова не е преподавала само в 

Медицински факултет. Това се компенсира с работата ѝ със студентската 

организация на университета.  

В заключение давам положителна оценка за научната продукция на 

доц. д-р Лина Йорданова и изразявам становището си, че кандидатът може 

да заеме академичната длъжност „професор“ по научна специалност 

„Методика на обучението по Информатика и Информационни 

технологии”, професионално направление 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки. 

 

24.07.2018                                               Подпис:…………………… 

                                                        проф. д.п.н. Георги Иванов 

 

 


