
ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

С Т А Н О В И Щ Е
по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” 
в област на висше образование 5.0. „Технически науки“, 

по професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“,
учебна дисциплина „Товарознание“, 

обявен в ДВ бр. 45/06.06.2017г 
с кандидат: гл. ас. д-р Валентина Владимирова Грънчарова, ВВМУ „Н. Й.

Вапцаров“ - Варна

Член на научно жури: проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев,
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно- 
приложната дейност на кандидата.

Единствен кандидат за участие в конкурса е д-р Валентина Грънчарова -  
главен асистент в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата" при 
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" от 22.11.2012г. Главен асистент д-р Грънчарова е 
назначена за асистент в катедрата 01.07.2012г.

Представената научна продукция, която е резултат от 
научноизследователската дейност на кандидата, съдържа 34 публикации. От 
тях 4 статии в списания в България, 4 статии в списания в чужбина, 14 
публикации в издания на ВВМУ и на Съюза на учените, както и 10 доклада в 
научни конференции.

Публикационната дейност на кандидата надвишава изискванията за 
заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Имам преки впечатления от преподавателеката работа на д-р Грънчарова 

като преподавател в катедра „ЕФП".
Кандидатът за „доцент“ е утвърден преподавател, изнасящ лекции по 

няколко основни дисциплини на студентите, специалност „ЕФП", ОКС 
„бакалавър" и „магистър".
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програми на студентите от специалност „ЕФП". Активно е и участието й в 
магистърските програми на катедрата.

Важен щрих е ръководството на голям брой дипломанти.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.
Считам, че в представените ми трудове има елементи на научно- 

приложни и приложни приноси.
Такива приноси забелязвам при използването на невронни мрежи за 

разпознаване на образи и при някои доклади, коментиращи оптимизационни 
процедури при товаро-разтоварни процеси.

В другите публикации считам приносите за приложни.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Считам, че представените ми публикации съдържат основно елементи на 

анализ.
Направените публикации са в български и чуждестранни издания. Това 

касае основно статиите, публикувани от кандидата по конкурса за заемане на 
академичната длъжност „доцент“. По-голямата част от тях са самостоятелни.

Представен е списък за участие в 3 проекта.
Отсъстват цитирания от чуждестранни автори. При цитиранията от 

български автори съм забелязал голяма част автоцитирания. Въпреки това, 
считам останалите цитирания за достатъчни, за да покрият изискванията на 
конкурса.

5. Критични бележки и препоръки
Не приемам представените ми за становище документи на кандидата за 

изрядно подредени. Бих искал критиката ми да звучи градивно и да 
допринесе за изправяне и подобряване на документалната част от научното 
творчество на кандидата. Така представените ми документи ме затрудниха 
изключително много при написването на становището ми. Това е основната 
причина да не опиша подробно приносите на кандидата, като приемам, че 
двамата рецензенти са описали този проблем по-подробно в рецензиите си.

Препоръчвам да се увеличи броя на статиите в списания и най-вече в 
списания с импакт фактор, включени в световните информационни системи 
за рефериране, индексиране и оценяване.

Още веднъж подчертавам, че въпреки забележките ми, в количествено 
отношение представените ми материали са достатъчни, за да дам 
становището си кандидата да бъде избран за „доцент“.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главен асистент д-р Валентина Владимирова Грънчарова удовлетворява 
критериите за получаване на исканата академична длъжност, съгласно ЗРАС 
в Р. България, Правилника за неговото приложение. Правилника за условията 
и реда за заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Въз основа на представените трудове, съдържащите се в тях 
приноси, намирам за основателно да предложа кандидатът д-р 
Валентина Владимирова Грънчарова да бъде избран и да заеме 
академичната длъжност „доцент^  ̂ в област на висшето образование 5.0. 
„Технически науки^‘, професионално направление 5.5. „Транспорт, 
корабоплаване и авиация^% учебна дисциплина „Товарознание“.

06.10.2017Г. 
гр. Варна

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:
/проф.д-р иня^;^^


