СТАНОВИЩЕ
Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
по професионално направление
5.7. „Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност
Топлоснабдяване, акустика и осветителна техника,
обявен в ДВ бр. 103 от 23.12.2011 г.,
за нуждите на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“;
с единствен кандидат д-р инж. Милена Тенчева Петрова.
Автор на становището: проф. д-р инж. Петър Стайков Стайков,
катедра „Строителство на сгради и съоръжения”, Архитектурен факултет,
ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна.
Д-р инж. Милена Тенчева Петрова добива първото си висше
образование през 1991 г. в ТУ – Варна по специалност „Съобщителна и
осигурителна техника и системи” (ОКС „Магистър”) и второто – отново в ТУ
– Варна, специалност „Електротехника” – магистърска степен през 2010г.
През същата година е на обучение по програма „Еразмус” в Университета по
архитектура (IUAV) във Венеция, Италия. През 2011 г. защитава
образователната и научна степен „Доктор” на тема ”Архитектурнохудожествено осветление на екстериорни обекти”. Доста широкия обхват на
интереси на д-р инж. Милена Петрова се допълва с факта, че тя получава
средното си образование в „Техникум по строителство и архитектура” – гр.
Пловдив. Трудовата й дейност, свързана с академичната длъжност „Доцент”,
за която кандидатства е като хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец
Храбър” от 2007г., с която удовлетворява изискванията на Университета.

Тя представя и четири учебни пособия в съавторство, с което считам, че
удовлетворява и третото изискване на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Приемам справката за научните приноси. Те са с характер, обогатяване
на съществуващите знания. Отнасят се до архитектурно-художествено
осветление на различни обекти от културното и ландшафтното строителство
(№ 1,5,8,11,13). Друга група трудове са свързани с оптимизиране на режима
на експлоатация на осветлението (№ 3,4,9,10,12).
Следва да се отбележи инициативността и определено ръководното
участие на д-р инж. Милена Петрова в организацията и провеждане на редица
международни конференции, пленери, изложби, фестивали и уъркшопове.
Препоръката ми към кандидатката д-р инж. Милена Петрова е още понастойчиво и целеустремено да продължи своето развитие в академичното
поприще.
Като отчитам казаното по-горе, като изхождам от личните си
впечатления от цялостната дейност на д-р инж. Милена Петрова , убедено ще
гласувам положително за заемане на академичната длъжност „доцент” ” по
професионално направление

5.7. „Архитектура, строителство и геодезия

(Топлоснабдяване, акустика и осветителна техника)“ във Варненския
свободен университет „Черноризец Храбър”.

02.03.2012 г.
гр. Варна
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/проф. д-р инж. П. Стайков/

