
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Даниела Тотева Стойчева 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  

член на научното жури за конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по немски език), обявен от 

Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, публикуван в ДВ, 

бр. 71/13.08.2013 г. 

 

за единствения  кандидат  д-р Иван Стоянов Мерджанов, старши преподавател в 

Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Медицински 

университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна 

 

 

1. Кратки биографични данни за кандидата 

Д-р Иван Мерджанов е единствен кандидат в обявения в ДВ, бр. 71/13.08.2-13 г.  

конкурс за доцент по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … 

(Методика на обучението по немски език). Кандидатурата по конкурса отговаря на 

условията по чл. 24, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България.  

Д-р Иван Мерджанов е роден през 1962 г. в гр. Варна. През 1987 г. завършва 

висшето си образование по специалност „немска филология“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ с квалификация „Специалист по немска филология и учител по немски език 

и литература“.  От 1987 г.  до 1990 г. е преподавател по немски език в НУ „Иван Вазов“ 

в гр. Провадия, след което до 1992 г. работи като преподавател по специализиран 

(икономически) немски език в Стопанската академия „Д. Ценов“ в гр. Свищов. От 1992 

г. е старши преподавател по специализиран немски език за медицински цели в 

Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Медицински 

университет „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна. От 2011 г. до 2013 г. д-р Мерджанов е 

докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Методика на чуждоезиковото 

обучение“, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. През март 2013 г. след успешна защита на дисертация на тема 

„Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-

базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по 



медицина“ получава образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 1.3 Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по немски 

език).  

За професионалното развитие и усъвършенстване на д-р Мерджанов важно 

значение имат и проведените в периода 1995 – 2009 г.  специализии в Гьоте-институт в 

Германия, а така също и в университети в Германия и Австрия. 

Д-р Мерджанов е член на Съюза на германистите в България и на Дружеството 

на преподавателите по немски език в България. 

От представената автобиографична справка може да се направи заключението, 

че единственият участник в конкурса д-р Иван Мерджанов има висше образование и 

научна степен в научната област, за която е обявен конкурсът за доцент, както и 

дългогодишен академичен стаж като университетски преподавател. 

2. Научноизследователска дейност 

Д-р Иван Мерджанов участва в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ със следните научни трудове: 1 монография, 18 статии на български и немски 

език, от тях 5 в съавторство (приемам публикуваните доклади в сборници за статии),  3 

електронни уеб-базирани учебници, 3 учебни помагала и 4 доклада на национални и 

международни конференции. 

Представените публикации показват трайния научен и изследователски интерес 

на д-р Иван Мерджанов към специализирания немски език още от началото на научната 

и преподавателската му кариера, като първите публикации са насочени към обучението 

по икономически немски език, а след това със смяната на насочеността на 

преподавателската дейност към специализирания немски език за медицински цели. 

   Ще се спра по-подробно на представения монографичен труд „е-Campus. 

Съвременни форми на електронно обучение в академична среда“, издаден от 

Издателство „Стено“, гр. Варна, през 2013 г., като основен научен труд за участие в 

конкурса с най-значими теоретични и приложни приноси. 

 Темата за формите на електронно обучение в академична среда се разглежда от 

методическа и дидактическа перспектива и отразява гледната точка на 

преподавателите, които прилагат на практика тези съвременни форми на академично 

преподаване и учене в своите дисциплини. Именно това отличава монографичния труд 



от публикациите на специалисти в областта на информационните технологии, които се 

занимават с темата за електронното обучение от организационна и технологична гледна 

точка и не обръщат достатъчно внимание на съдържателната и методическата 

структура на електронните ресурси. Безспорна заслуга на автора е, че поставя учещият 

в центъра на изследването и взема предвид спецификата на съвременните поколения, 

които се явяват целева група на предлаганите от висшите училища учебни програми и 

курсове, като отчита техните особености, потребности и предпочитани модели и 

средства за усвояване на знания. В контекста на тези проучвания той стига до 

заключението, че електронното обучение във всички негови варианти и проявления се 

явява общото виртуално пространство, където се срещат и обединяват целите и 

методите на преподавателите и висшите училища от една страна и - от друга - 

потребностите и компетенциите на съвременните студенти с цел постигане на успех в 

учебния процес.  

    Д-р Мерджанов подробно разглежда предимствата и недостатъците на 

съвременните форми на електронна организация на обучението - мобилното, 

социалното учене и базираното на електронни (симулационни) игри - и фокусира 

вниманието си върху техните възможности за повишаване интереса и мотивацията на 

студентите, за решаване на съществуващи проблеми в учебния процес и за повишаване 

ефективността и успеха от работата в една или друга дисциплина. Систематично са 

анализирани функциите и предимствата на електронното обучение в академичен 

контекст в сравнение с традиционните учебни средства и формите на дистанционно 

обучение и са представени различни системи на организация на електронния ресурс - 

виртуален университет, е-кампус, центрове и други, както и платформите, които са 

подходящи за разработването на електронни образователни продукти.  

Монографията дава отговор на съществуващите дефицити в методическата 

организация и приложение на електронните курсове не само по специализиран чужд 

език, но и като цяло в академичната сфера с оглед на разнообразието от концепции и 

подходи при разработването и работата с подобни учебни комплекси. Ясно проличава  

стремежът на д-р Мерджанов да намери подходящия баланс между традиционните и 

съвременните форми на обучение, за да се избегне самоцелното увлечение по 

медийните възможности на новите информационни технологии и постоянно 

развиващите се виртуални средства за комуникация. Представени са отделните стъпки 

в планирането и предварителната подготовка на електронния курс - анализ на целевата 



група, дефиниране на целите, структуриране на съдържанието и ресурсното 

обезпечаване. Специално внимание е отделено на компетенциите като компонент от 

учебните цели, теоретично са представени  възможните стратегии и стилове на учене и 

тяхното интегриране в компонентите на електронния курс. Наред с формално-

технологичната и методическата структура на виртуалната учебна среда са разгледани 

предпоставките и закономерностите при изграждане на отделните учебни единици и 

ролята на синхронните и асинхронни медии в комуникацията между учещите и 

преподавателя и между самите учещи.  

Съществен принос на монографията представлява изследването и 

систематизирането на видовете интерактивни упражнения и задачи, които могат да 

намерят място в рамките на базирана в Интернет учебна среда по специализиран език.  

Д-р Мерджанов анализира тези елементи от електронната учебна среда както от гледна 

точка на уменията и знанията, които би следвало да формират и развиват, така и от 

позицията на прилаганите когнитивни операции и използваните конвенционални и 

електронни ресурси, което е особено важно при формулиране на основните изисквания 

за подготовка, изграждане и поддържане на виртуална среда за обучение. Заедно с това 

се предлага и съответният инструментариум за изготвяне на интерактивни упражнения 

с помощта на електронна платформа и външен софтуер. Този подход обуславя и 

практическата стойност на предложената типология на упражненията, намираща 

приложение не само при структурирането на електронен ресурс за обучение по 

специализиран чужд език, но и в учебната работа в други области на знанието.  

Важен аспект на това изследване са критериите за качество, дефинирани въз 

основа на общата теория за качеството и на различните теоретични и практически 

разработки в областта на електронното обучение, които позволяват измеримост и дават 

надеждност на проучванията в тази област. Същевременно е обърнато специално 

внимание на определянето на ясни индикатори за изпълнението на съответните 

критерии. Подробно са разгледани методите за формативна и сумативна оценка на 

качеството и тяхното взаимодействие. Като практически резултат са разработени 

специална контролна карта и досие на електронната учебна среда, които могат да се 

прилагат за оценка и сравнение на различни електронни ресурси. Предлаганите  

инструменти за анализ на качеството на електронни среди за обучение са фокусирани 

основно върху формалните и методическите характеристики, тъй като те дават 



възможност за измеримост и обективност в подхода към предлаганите в мрежата 

образователни продукти.   

В светлината на тенденцията за все по-масирано навлизане на новите 

технологии във всички сфери на образованието представената монография 

представлява интерес за преподаватели и разработващи електронни курсове, тъй като 

разглежда електронното обучение от гледна точка на потребностите и 

характеристиките на целевата група и предлага стройна система и практическо 

ръководство за методическо оформление на разработваните от тях продукти. За 

потребителите в лицето на институции, преподаватели и студенти изследването 

предоставя практически инструменти за обективен анализ на съществуващите 

електронни ресурси. Направените обобщения, изводи и дефинирани критерии и 

индикатори имат по своята същност универсален характер и могат да намерят 

приложение при изграждането и методическата реализация на мултимедийни продукти 

по различни учебни дисциплини. 

Представените научни статии разглеждат съществени аспекти на методиката на 

обучението по специализиран немски език. Една част от статиите (№ 2, 3, 4 и 7) са 

посветени на анализа на вербалните и невербалните компоненти на рекламните 

послания в печатни и телевизионни реклами, като е направен и сравнителен анализ на 

рекламните продукти в Германия и България, както и на разработването на 

продуктивни устни и писмени упражнения на основата на печатни рекламни тестове. 

По-голямата част от научните статии са посветени на обучението по 

специализиран немски език за медицински цели и приложението на интернет в учебния 

процес (№ 5, 6, 8 – 18). Съществен научен принос в тази област представлява 

предложеният в статия № 6 нов подход към учебното съдържание и организацията на 

учебния процес, насочен към развитието на всички езикови дейности и използването на 

автентични, информативни и разнообразни текстове. Нови тематични аспекти от 

областта на деонтологията и медицинската етика се предлагат за първи път в статията 

„Deontologische und medizinische Aspekte im Fremdsprachenunterricht“ (№ 5).   

Две от представените статии разглеждат в сравнителен план лексикалните, 

синтактичните и семантичните характеристики на медицинските текстове на български 

и на немски език, а така също и най-важните стратегии при превода на различните 

видове медицински документи (№ 10 и 13). 



Най-съществият научен принос на д-р Мерджанов е в областта на проучването и 

приложението на дигиталните медии и съвременните комуникационни средства в 

обучението по специализиран немски език. Освен в дисертационния труд и 

представената монография тези проблеми се разглеждат и в статии  № 9, 11, 12, 14, 15, 

16, 17 и 18. Изследванията в тази област, някои от които са проведени за първи път в 

България, се основават на обширни и задълбочени проучвания на възможностите за 

приложение на дигиталните медии и интернет в обучението по чужд език, на нагласите 

и опита на целевата група (студенти в МУ - Варна) в използването на електронните 

медии, на различните форми на e-Learning. В резултат на тези проучвания  са 

разработени електронни продукти за обучение по специализиран немски език за 

медицински цели, като тук трябва да се посочат и електронните учебници: интернет-

базираната учебна среда за студенти по медицина, дентална медицина и фармация.   

Бих искала да подчертая също така активното участие на д-р Мерджанов като 

координатор и експерт в шест национални и международни проекта по европейските 

програми Темпус, Грюндвиг и Леонардо, и особено проектът „Интеркултурна 

медицинска комуникация в Европа“, който приема разработената от д-р Мерджанов 

Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран немски език за 

студенти по медицина като основа за разработките в рамките на проекта. 

Д-р Мерджанов участва с научни доклади в  редица национални и 

международни конференции, като по-голямата част от изнесените доклади са 

публикувани и представени като статии (както е посочено по-горе). 

Внимание заслужава и преводаческата дейност на д-р Мерджанов, която 

включва превода на три книги на медицинска тематика от немски на български език с 

общ обем над 1000 страници. 

Въз основа на анализа на научната продукция на д-р Мерджанов мога да направя 

следната констатация: научните  изследвания се характеризират със съществени научни 

и научно-приложни приноси в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение и 

по-конкретно в областта на преподаването и ученето на специализиран (немски) език с 

използване на съвременни технологии, съответстващи на динамичното развитие на 

съвременното общество. 

 

 

 



3. Учебно-преподавателска дейност 

Д-р Мерджанов се е утвърдил като квалифициран и компетентен преподавател в 

областта на специализирания чужд (немски) език с богат професионален опит. Той 

преподава следните дисциплини в Медицински университет - Варна: 

 Специализиран немски език за специалност „Медицина“ 

 Специализиран немски език за специалност „Дентална медицина“ 

 Специализиран немски език за специалност „Фармация“ 

 Специализиран немски език за специалност „Акушерка“ 

 Специализиран немски език за специалност „Здравен мениджмънт“ 

От учебната 2013/2014 г. д-р Мерджанов води лекционен курс „Електронно 

обучение и интерактивни методи на преподаване и учене“ за преподаватели и 

докторанти към Медицински университет – Варна по разработена от него програма в 

съответствие с потребностите на преподавателите и с оглед на общата стратегия за 

развитие на университета. 

Разработените от д-р Мерджанов  (в съавторство) и отпечатани учебници и учебни 

помагала се характеризират с научно-приложен принос в обучението по специализиран 

немски език в областта на икономиката и медицината.    

Ръководените от д-р Мерджанов дисциплини показват тясната връзка между 

тематичните области в научните му изследвания и преподавателската дейност, което е 

много съществено за университетски преподавател.  

 

4. Заключение 

От казаното дотук по отношение на научноизследователската и учебно-

преподователската  дейност на д-р Мерджанов е очевидно, че кандидатурата му е много 

убедителна и отговаря на условията за заемане на академичната длъжност „доцент“, 

посочени в Закона за развитието на академичния състав в Република България, в 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и в Правилника за развитието на академичния състав в Медицински 

университет – Варна. 

 

 



Смятам, че д-р Иван Стоянов Мерджанов е учен-изследовател с голям 

потенциал и високо квалифициран университетски преподавател, който проявява 

изключителна задълбоченост, коректност и прецизност в работата си.  Всичко това ми 

дава основание с пълна убеденост и отговорност да препоръчам на уважаемите членове 

на научното жури да му присъдят академичната длъжност „доцент“  в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 

обучението по … (Методика на обучението по немски език). 

 

 

София, 19.12.2013 г.                                                                   Рецензент:     

            

        проф. д-р Даниела Стойчева 


