
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Мариана Трифонова Драганова, 

катедра „Математика и информатика“, МГУ „Св. Ив. Рилски“ 

 

относно: дисертационен труд на тема „Информационни системи с 

проследяване индивидуалния профил при продължаващо и/или 

електронно обучение“, разработен от маг. инж. Светлана Ангелова 

Тончева-Пенчева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

„Математика и информатика“, МГУ „Св. Ив. Рилски“ 

 

1. Общи данни за дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е в обем 154 страници, в това число 82 фигури и 

5 таблици. Структуриран е в увод, четири глави, перспективи за развитие на 

изследването, заключение, приноси, публикувани резултати от дисертацията и 

използвана литература. Списъкът на литературните източници обхваща 138 

позиции, от които 71 web базирани.  

По дисертацията са направени четири публикации, от които 2 самостоятелни. Една 

от публикациите е представена на конференция в Гърция. 

Авторефератът коректно и точно отразява основните положения и приносите на 

дисертацията. 

С това се покриват нормативните изисквания за ОНС „Доктор“. 

2. Актуалност на проблема 

Предложеният дисертационен труд представлява сериозно и задълбочено 

изследване на актуален проблем, чиято значимост особено в сегашната ситуация на 

преобладаваща форма на електронно обучение все повече нараства. Структурата и 

съдържанието на разработката са подчинени на логиката на поставената цел и на 

пряко свързаните с нея задачи. 

3. Оценка на резултатите и приносите 

За постигане целта на дисертационния труд, а именно „да се разработи методика и 

базова информационна система, която да се адаптира и доразвива за различни 

видове обучение, които изискват проследяване индивидуалния профил на обучаемия 

и имат по-строги изисквания към защитата на личните данни“ са формулирани 5 

основни задачи за изпълнение. Поставените задачи са реализирани успешно, за което 

говорят и получените научно-приложни резултати: 

 Анализирани и класифицирани са основните класове на информационните 

системи и в частност предлаганите към момента системи за електронно 



обучение, като се акцентира на тези с проследяване индивидуалния профил 

на обучаемия. 

 Предложен е метод за индивидуализиране на електронното обучение с висока 

степен на защита на данните чрез прилагане на пет основни правила. 

 На база предложената методика е проектиран и реализиран модел на 

информационна система, с цел гарантиране максимална сигурност на 

съхраняваните данни и улесняване достъпа до електронно учебно съдържание 

на обучаемите. 

 

4. Бележки и препоръки 

Нямам съществени критични бележки към дисертационния труд. Считам, че той е 

логично структуриран и добре технически оформен и илюстриран. Поставената цел 

и основни задачи са решени изчерпателно и компетентно. В последната глава е 

дадено изключително детайлно описание на разработеното приложение. Смятам, че 

можеше по-убедително да се защити един от приносите, а именно: „Предложен е 

метод за индивидуализиране на електронното обучение с висока степен на защита 

на данните чрез прилагане на пет основни правила“. 

 

5. Заключение 

Считам, че дисертационният труд на маг. инж. Светлана Ангелова Тончева-Пенчева 

отговаря на изискванията за присъждане на ОНС „Доктор“.  

Ето защо становището ми е, че на маг. инж. Светлана Ангелова Тончева-

Пенчева трябва да бъде дадена образователна и научна степен „Доктор“ по 

научна специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност”, ПН 

5.13. „Общо инженерство”. 

 

 

14.05.2021г. Изготвил: 

гр. София /доц. д-р М. Трифонова/ 

 


