СТАНОВИЩЕ
Относно: Конкурс за академичната длъжност „доцент” към
ВСУ „Черноризец Храбър” - гр. Варна
Изготвено от: проф. д-р инж. Петър Стайков,
ВСУ „Черноризец Храбър” - гр. Варна

Конкурсът за академичната длъжност „доцент” по професионалното
направление 5.7.”Архитектура, строителство и геодезия” (Водоснабдяване и
канализация) към ВСУ „Черноризец Храбър” (Архитектурен факулет) гр. Варна е обявен в ДВ бр.103 от 23.12.2011г.
Единствен участник в конкурса е д-р инж. Анета Йорданова Георгиева.
Д-р Анета Йорданова Георгиева завършва висшето си образование през
1993 г. във ВИАС (сега УАСГ), специалност „Водоснабдяване и канализация”.
От тогава до днес участва в строителната практика като проектант по част
Водоснабдяване и канализация. През 2011 г. защитава докторска дисертация и
получава научна степен „доктор” във ВСУ „Черноризец Храбър”.
От 1999 г. до днес е асистент във ВСУ „Черноризец Храбър”. Води
упражнения, а от 2006 г. и лекции по дисциплините: „Хидравлика,
водоснабдяване и канализация”, „Сградни инсталации и съоръжения (част
ВиК)” с различните специалности във ВСУ, а също така по дисциплината
„Пътно и железопътно строителство”, която не е предмет на разглеждания
конкурс.

През

учебната

2003-2004

г.

е

водила

упражнения

по

„Хидромелиорации и помпени станции”.
Отзивите от нейната дейност от страна на студентите са положителни. В
последните години тя участва активно и в обучението в магистърската
програма по „Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения”.
1

В конкурса за доцент д-р инж. Анета Йорданова Георгиева участва с 11
публикации. Приемам претенциите й за научно-приложните приноси, които
мога да преценя като обогатяване на съществуващите знания. Приложните
приноси са свързани с прилагане на съвременната елетронна теханика при
решаване на проектни задачи.
Следва да се отбележи, че кандидатът в конкурса е публикувал в сайта на
ВСУ „Черноризец Храбър” лекционни курсове по „Сградни инсталации и
съоръжения (част Водоснабдяване и канализация)” и по „Хидравлика,
водоснабдяване и канализация”, както и Ръководство за курсово проектиране
по „Хидравлика, водоснабдяване и канализация” (публикувано е и в печатна
форма) и „Електронно ръководство по механика”.
Д-р инж. Георгиева участва активно и в практиката на проектиране и
изпълнение на съоръжения от ВиК мрежите, което според мен е абсолютно
необходимо за проподавател по „Водоснабдяване и канализация”.
Критични бележки нямам. Препоръчвам на кандидата да продължи
активната дейност по всички направления в областта на водоснабдяването и
канализацията.

Въз основа на посоченото по-горе ще гласувам положително за присъждане
на академичната длъжност „доцент” на д-р инж. Анета Йорданова Георгиева.

28.02.2012 г.

Член на журито:..........................
/проф. П.Стайков/
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