СТАНОВИЩЕ
Относно: Конкурс за професор на паучна специалност 02.04.00
„Електротехника” за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”
Изготвено от: проф. д.арх.н. арх. Иван Никифоров
В конкурса за професор по „Електротехника” се представя
единствено проф. на ВСУ д-р инж. Стефан Недялков Терзиев.
Кандидатът е завършил висше образование в ТУ-Варна през
1969г., като след конкурс е избран за асистент през 1970г. Защитава
докторска дисертация през 1978г. и е избран за доцент през 1981г.
Във ВСУ „Черноризец Храбър” постъпва на работа през 2001г., като
от 2003г. е избран за професор на ВСУ по „Електротехника”.
В конкурс кандидатът се представя с 62 научни публикации, 4
учебника, 3 авторски свидетелства и 16 научно-изследователски
разработки, а също и хабилитационен труд [1]. Всички те са
публикувани след избирането му за доцент през 1981г.
Публикациите могат да се групират така:
- Самостоятелни публикации – 14 бр.;
- Изнесени и отпечатани в чужбина – 8 бр.
(Швейцария, Италия, Полша и Русия);
- Отпечатани в български списания – 10 бр.;
- Докладвани на национални конференции с
международно участие – 11бр.;
- Докладвани на конференции с международно
участие – 17бр.;
- Авторски свидетелства – 3 бр.;
- Учебници – 4бр.
Представените трудове и научно-изследователски теми са в
областта на обявения конкурс.
Участието в международни и национални форуми дават
възможност да се популяризират научните, научно-приложните и
приложни приноси на трудовете да станат достояние на широк кръг
специалисти от страната и чужбина.
Напълно подкрепям предявените приноси в разработките на
кандидата.
Педагогическата дейност на кандидата се отличава с
актуалност на преподавания материал, своевременно отразяване
на нучните постижения и използване на съвременни технически
средства. Това определя високата оценка, давана от колегите му и
заслужения авторитет сред студентите и специалистите в тази
област.

През последните седем години, като редовен професор във
ВСУ, имах възможност да работя непосредствено с проф. Терзиев,
който последователно заемаше длъжностите директор на “УНК –
Технически науки” и декан на “Архитектурния факултет”. Мога да
потвърдя, че той показва високи организационни качества,
уважение към колегите преподаватели и грижа за тяхното развитие,
взискателност към студентите, но и отзивчивост към техните нужди.
Като преподавател и практикуващ архитект аз ползвам
непрекъснато неговите трудове, свързани с художественото
осветление на архитектурни обекти и по-конкретно книгата му
“Архитектурно осветление”.
Изложеното ми дава основание да гласувам с пълна
убеденост за присъждане на научното звание „професор” на
професор на ВСУ д-р инж. Стефан Недялков Терзиев.
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