СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Конкурс за професор по научната
специалност 02.04.00 „Електротехника” за нуждите
на ВСУ „Черноризец Храбър” , обявена в Д.В. бр.21 от
15.03.2011г.
ИЗГОТВЕНО ОТ: доц. д-р инж. Юлий Мирчев
Стафунски, ТУ-Варна
Единствен кандидат в обявения конкурс е проф. на
ВСУ д-р.инж. Стефан Недялков Терзиев, който през 1978г.
защитава докторска дисертация, избран е за доцент през
1981г., а през 2003г. е избран за професор на ВСУ по
„Електротехника” (шифър 02.04.00). В обявения конкурс
участва с 66 труда и 16 научно-изследователски разработки.
Всички публикации са след 1981г., когато е избран за доцент.
От научните трудове 3 са авторски свидетелства и 4 учебника.
Трудовете са в областта на специалните електрически машини
и електрозадвижвания, електроснабдяване, електроенергетика
и архитектурно-художествено осветление. Всички публикации
са в областта на обявения конкурс. Кандидатът представя и
хабилитационен труд в областта на специалните електрически
машини и електрозадвижвания.
Трябва да се отбележи, че трудовете са изнесени и
отпечатани в чужбина (8бр.: Италия, Швейцария, Полша, Русия
и Румъния), в национални списания (10бр.), на Национални
конференции с международно участие (17бр.). На 10
от
разработените 16 бр. научно-изследователски теми проф. на
ВСУ д-р инж. Стефан Терзиев е ръководител. Реализираните и
внедрени за нуждите на инженерната практика теми са с
доказан значителен икономически ефект.
Проф. на ВСУ д-р инж. Стефан Терзиев е преподавал и
преподава редица дисциплини за специалности: Архитектура,
Дизайн за архитектурна среда, Строителство на сгради и
съоръжения, Пожарна безопасност и защита на населението и
Съдебно-експертен инженеринг. Същият е ръководител
катедра „Строителство на сгради и съоръжения” и декан на
Архитектурния факултет на ВСУ. Преподавателската му
дейност
във
ВСУ
е
насочена
към
спецификата
на
архитектурата, строителството и противопожарната и аварийна
безопасност. Показва висок професионализъм, ценен е от
колегите си, от специалистите в практиката и от студентите.

Напълно съм съгласен с научните и научно-приложни
приноси в разработките на кандидата и с пълна убеденост ще
гласувам за присъждане на научното звание „професор” на
проф. на ВСУ д-р инж. Стефан Терзиев.
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