
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Еди Йосиф Чакъров 

член на Научното жури по обявения конкурс 

от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” 

за заемане на академичната длъжност,доцент” по: Област на висше образование 4. 

Природни науки, Математика и информатика, Професионално направление 4.5. 

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

До участие в конкурса е допуснат единствен кандидат гл.ас. д-р Татяна 

Стефанова Маджарова. Представените материали са в съответствие с Правилника за 

за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" 

и включват следните документи:

• CV и Прюфесионална автобиография

• Списък на всички научните трудове и Списък на научните публикации по 

конкурса

Резюмета на публикациите за участие в конкурса 

Справка за приносите

Копия на научните публикации по конкурса

1. Главен асистент д-р Татяна Стефанова Маджарова участва в конкурса за доцент с 

шестнадесет публикации, представляващи една статия в научно списание с 

импакт ранг, тринадесет доклада и научни съобщения, изнесени на научни 

конференции и симпозиуми и две учебни пособия. Общата научна и методическа 

продукция на кандидата се допълва от още 5 статии и доклади на конференции в 

България, както и от докторската дисертация и автореферата към нея. 

Публикациите покриват изискванията за заемането на академичната длъжност 

,Доцент“ на ЗРАСРБ. Цялостната публикационна и методическа дейност на д-р 

Маджарова я характеризира като съчетание от изследовател и педагог.

2. Познавам отблизо педагогическата работа на д-р Маджарова във ВВМУ „Никола 

Йонков Вапцаров” в продължение на четири години /2012-2016/. Тя води лекции и 

упражнения по всички математически дисциплини /14 на брой/, както и четири на



английски език. Преподавателската и дейност е на много добро ниво. Умее да 

поднася учебния материал във форма достьпна на обучаемите, както и да 

поддържа и развива в тях интерес към преподаваните раздели от математиката. 

Учебните помагала, включени в списъка на публикациите са предназначени 

основно за студентите от ВВМУ ,Д1икола Йонков Вапцаров”, но могат да се 

използват и от студенти от други висши учебни заведения.

3. Основните научно-приложни приноси на кандидата са в областта на успешното 

създаване и прилагане на математически /теоретико-вероятностни/ модели при 

изследване на икономически процеси и процеси, свързани с военното дело. 

Представените публикации са в следните 3 направления:

• Приложение на теоретико-вероятностни модели при изследване на 

икономически процеси.

• Приложение на теоретико-вероятностни модели при изследване на процеси, 

свързани с военното дело.

• Приложение на теоретико-вероятностни модели в методиката на обучение по 
математика.

Това са приноси, обогатяващи съществуващи знания, включително и с нови 
теоретични резултати.

4. Приносите на д-р Татяна Маджарова могат да бъдат отнесени в областите на 

Теорията на вероятностите и математическата статистика, което изцяло 

съответства на конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по: 

Област на висше образование 4. Природни науки, Математика и информатика. 

Професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и 

математическа статистика).

5. Голяма част от всички назнно-приложни и приложни приноси в публикациите, 

представени за участие в конкурса са дело само на кандидата.

6. Като преподавател във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" гл.ас. д-р Татяна Стефанова 
Маджарова освен че е работила по основната си дейност е водила и много успешна 
извънкласна подготовка на студенти за състезания по математика.



7. Препоръчвам на кандидата да продължи изследванията в посочените научни 
направления и да публикува в повече списания с импакт фактор и импакт ранг.

На основание на всичко казано по-горе считам, че гл.ас. д-р Татяна Стефанова 

М адж ^ва напълно отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност 

,доцент” по: Област на висше образование 4. Природни науки. Математика и 

информатика, Прюфесионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите 

и математическа статистика). Предлагам на Научното жури да предложи да 

предложи на Факултетния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" гл.ас. д-р Татяна 

Стефанова Маджарова да бъде избрана на академичната длъжност „доцент” по: 

Област на висше образование 4. Природни науки. Математика и информатика. 

Професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и 

математическа статистика).

22.08.2016г. 
Варна

доц. д.м. Еди Чакъров


