
1 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

по конкурс за заемане на академична 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 в ДВ бр.71/13.08.2013 г. за нуждите на Департамента по чуждоезиково обучение, 

комуникации и спорт при Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, гр. Варна. 

 

Рецензент: доц. д-р Виолета Горанова Тачева, д.ф., 

Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт 

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

Член на научно жури, определено със Заповед No Р-109-287/24.10.2013г. 

на Ректора на Медицински университет, гр. Варна 

 

Конкурсът за „Доцент по методика на чуждоезиковото обучение“, в област на 

висше образование1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по ... (методика на обучението по немски език), е обявен в Държавен 

вестник бр.71 от 13.08.2013 г. за нуждите на Департамента по чуждоезиково обучение, 

комуникации и спорт към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, гр. Варна. 

Като единствен кандидат в конкурса участва Иван Стоянов Мерджанов, д.п., старши 

преподавател в същия департамент. Представените документи са изготвени съобразно 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав на РБ и Правилника за 

неговото приложение, а също така и според Правилника за развитие на академичния 

състав на МУ-Варна, от 2013 година.  

 

1. Професионално развитие на кандидата  
Старши преподавател Иван Стоянов Мерджанов, д.п., е родена на 3 април 1962 г. в 

гр. Варна. Завършва Първа езикова гимназия с профил Немски език, а след това и 

специалност "Немска филология" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико 

Търново. Част от следването си осъществява в Университет Росток, Германия. След 

дипломирането си през 1987 г. работи две години и половина като учител по немски език 

в гр. Провадия, област Варна. През 1990 г. след спечелен конкурс започва работа като 

преподавател по немски език към Катедрата по чужди езици на Стопанска академия "Д. А. 

Ценов" - Свищов. От 1992 г. работи като преподавател и старши преподавател по 

специализиран немски език за медицински цели към Катедрата по чужди езици, а по-

късно Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт Медицински 

университет „Проф. д-р П. Стоянов“, гр. Варна. Преподава специализиран немски език на 

студентите по медицина, дентална медицина, фармация, медицинска сестра и акушерка. 

Специализирал в Залцбург и Кремс, Австрия, както и в Дюселдорф и Мюнхен, Германия. 

Докторската си 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” защитава през месец март 2013г. и придобива 

образователната и научна степен „Доктор“. Научен ръководител на дисертацията е проф. 

д-р Даниела Стойчева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", катедра 

"Методика на чуждоезиковото обучение".   
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2.  Характеристика на научната и методическата дейност на кандидата 

2.1. Общо описание на представените материали 
Ст. преподавател Иван Стоянов Мерджанов, д.п. участва в конкурса за „доцент“ с 

общо 25научни труда, от които 18 статии в пълен текст, 1 автореферат на докторската 

дисертация, 1 монография и 3 учебни помагала. От статиите в пълен текст 2 са в 

чуждестранни издания и сборници, а останалите 16 – в български. Кандидатът е първи или 

единствен автор в 15 научни публикации, втори в 2 статии и четвърти в 1 статия в 

международно издание.  Резултатите от научните си изследвания Иван Мерджанов е 

докладвал на 22 национални и международни научни форуми.  

 Ст. преподавател Иван Стоянов Мерджанов, д.п. е автор на 1 монография и съавтор 

на 3 учебни помагала. Монографията „Съвременни форми на електронно обучение в 

академична среда“ в обем от 207 страници и с посочени 204 използвани източника: 18 на 

български, 154 на латиница и 50 от интернет. Издадена е на български език в 

реномираното издатество "Стено" - Варна. Чрез сполучливата метафора за е-кампус той 

насочва вниманието към най-модерните измерения на академичната среда. В 

монографията са представени особеностите и предпочитаните форми на учене от 

съвременните студенти – mLearning, SocialLearning и GamebasedLearning – като виртуално 

пространство, в което си дават среща възгледите и целите на преподавателите и 

динамичните потребности и специфични компетенции на студентите. Разгледани са 

дидактико-методическите принципи за изграждане на електронни курсове и 

инструментариумът за тяхното практическо приложение в обучението. Систематизирани 

са критериите и индикаторите за оценка на качеството на предлаганите във виртуалното 

пространство учебни ресурси. Работата е добре онагледена с таблици, фигури и 

илюстрации. 

Учебното пособие „DeutscheTexte im BereichWirtschaft“ е издадено през 1991 г. и 

е в съавторство с Е. Бонева и З. Самоковлиев. То е предназначено за аудиторна и 

самостоятелна работа по немски език на студенти от ВФСИ "Д. А. Ценов" - Свищов. 

Предоставените материали обаче съдържат само титулната страница на помагалото, 

поради което не може да се направи преценка за научно-приложния му характер.  

Учебникът по немски език за медицински цели "DeutschfürStudentenderMedizin" 

е разработен и отпечатан през 1998 г в съавторство с Е. Димитрова по европейски проект 

TEMPUS JEP 09703-95 и предназначен за студентите по медицина от Медицински 

университет - Варна. В предоставения ми диск с публикациите учебникът не е сканиран в 

цялост, но като координатор и участник в този проект съм добре запозната  с конкретните 

учебни единици и използваните методически похвати, поради което мога да заявя, че това 

е един изключително сполучлив учебник с добри резултати.  

Методическо ръководство за преподавателя към учебник по немски език за 

медицински цели "DeutschfürStudentenderMedizin" е разработен и отпечатан през 1998 г в 

съавторство с Е. Димитрова по проект TEMPUS JEP 09703-95. Медицински университет 

Варна. 

 

2.2. Оценка на научните приноси  
Научните трудове на ст. преп.  Иван Мерджанов обхващат четири основни 

направления:  

2.2.1. Изследвания върху съдържанието и структурата на рекламните послания в 

различни медии и методиката на тяхното приложение в обучението по чужд език. В 4 

публикации и доклади за научни конференции са анализирани вербалните и невербални 

(лингвистични и визуални) компоненти на рекламните послания в печатната и 
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телевизионната реклама в контекста на икономическия немски език при навлизане на 

пазарната икономика в България (№ 2, № 4). Проучени са реторичните фигури като 

елементи на вербалния и невербалния компонент на печатната реклама и ролята им при 

формиране на денотативните и конотативни нива на рекламното послание (№2, № 3). 

Предложен е сравнителен анализ на рекламните продукти в Германия и България и 

разглеждане на спецификите на отделните медийни пазари (№ 3, № 7). Въз основа на тези 

проучвания са разработени методическите аспекти при приложението на печатната 

реклама в обучението по немски език. Специално внимание е обърнато на използването на 

рекламните послания за разработване на продуктивни писмени и устни упражнения, за 

групова работа и при трансфера на усвоените знания (№ 7). 

 

2.2.2. Сравнение на съдържанието и особеностите на медицинската документация 

на български и немски език и анализ на вариантите за превод на медицински текстове. 

Сравнителното проучване на лексикалните, синтактични и семантични особености на 

медицинската документация на немски и български език и анализът на структурата и 

характеристиките на най-често използваните писмени документи в клиничната практика в 

България и Германия са от голямо значение за работата на съвременния преводач. 

Предлаганите успешни стратегии за превод на различните видове писмени текстове в 

областта на медицината имат голяма практическа приложимост във времето на европейска 

интеграция, научен и пациентски обмен (№ 10, № 13). 

 

2.2.3. Методика на обучението по специализиран немски език за медици в 

контекста на съвременните тенденции на чуждоезиковото обучение. През 1998 г в 

съавторство с Емилия Димитрова се предлага нов подход в организацията на учебния 

процес по специализиран немски език за медицински цели и в подбора на тематични 

единици, които не следват логиката на специалността и не са насочени само към 

усвояване на медицинска лексика, а са ориентирани към комплексно развиване на всички 

езикови умения - четене, слушане, писане и говорене, и които намират своето практическо 

приложение в предложения учебник по немски език за медици (№ 6, помагало № 2). 

Новата методика в подбора на текстове е насочена към тяхната автентичност, 

информативност, многообразие, дискусионна и професионална стойност и др. В научните 

разработки се аргументира включването за първи път в тематичния план за обучение по 

немски език за медицински цели на теми от областта на деонтологията и медицинската 

етика като етични аспекти на трансплантацията и донорството, онкологията, 

контрацепцията, Мюнхаузен-синдром и др. (№ 5). В публикувания учебник обаче не е 

ясно какъв точно е личният принос на Мерджанов в изработването на 16 теми, тъй като 

авторството не е дефинирано и ясно разграничено, въпреки че той е първи автор.  

 

 2.2.4. Изследване на различни форми на електронно обучение и дидактико-

методическите аспекти на използването му в обучението по специализиран чужд език. 

Иван Мерджанов изследва предпоставките и условията за приложение на 

различните форми на е-Learning в областта на обучението по специализиран немски език в 

областта на медицината, както и външните и вътрешни фактори, обуславящи 

необходимостта от използването на дигиталните медии и съвременните средства за 

комуникация в обучението - характеристики на наличните учебни комплекси, готовност и 

нагласи на студентите, (не)хомогенност на целевата група, ограниченият хорариум и др. 

(№ 11, № 14, № 15). Въз основа на подробно анкетно проучване са обобщени резултатите 

от практическото приложение на електронното обучение под формата на BlendedLearning 
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в занятията по специлизиран чужд език и са изследвани възможностите на виртуалната 

учебна среда за формиране на ново качество на учебния процес, като чрез нагледността, 

ситуативността и автентичността на съдържанието го ориентира към практиката и 

същевременно стимулира когнитивното и емоционално ангажиране на учещите (№ 18).  

Д-р Мерджанов проучва възможностите за приложение на Интернет в обучението 

по чужд език и в няколко публикации обосновава условията и дидактико-методическите 

похвати за използване на глобалната мрежа в редовните занятия по специализиран немски 

език за медицински цели. Основателно той смята, че така се повишава както  мотивацията 

и активността на студентите, така и ефективността и успеха от учебния процес (№ 9).  В 

тях авторът изследва задълбочено актуални проблеми в университетското чуждоезиково 

обучение с оглед на най-новите тенденции в епохата на интернет. Описват се формите на 

електронното обучение като съвременно средствоза ефикасен учебен процес и за 

повишаване интереса и мотивацията на учещите. Като достойнство трябва да се посочи 

честното посочване на недостатъците при работа с новите медии и рисковете, свързани с 

тях. Направен е балансиран анализ на възможностите, 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 кампус.  

Според нас като важен приносен момент трябва да се посочи предложената нова 

педагогическа перспектива за усвояване на езикови умения и знания в информационното 

общество в монографията „Съвременни форми на електронно обучение в академична 

среда“. Електронното обучение и учене отговарят на нуждите на съвременните студенти 

от автономно, независимо от времето и мястото, управлявано от самите тях усвояване и 

задълбочаване на знанията в изучаваните дисциплини. Планирането и разработването на 

електронен курс е разгледано през призмата на изискванията на дидактиката и методиката 

на академичното преподаване, тъй като съществуващите дефицити в електронното 

обучение са именно в тази сфера. Представената в монографията типология на 

интерактивните упражнения и задачи е приложима в рамките на базирана в Интернет 

учебна среда и електронен курс. Подробното и онагледено описание на специфичния 

методически инструментариум позволява използването на този метод както от 

преподаватели по немски, така и по други академични дисциплини. 

 

2.2.5. Критични бележки и препоръки 

 Препоръчвам на д-р И. Мерджанов да популяризира повече своята научна и 

преводаческа дейност, която е изключително интересна и полезна за медицинските среди. 

Смятам също така, че е крайно време той да обобщи натрупания капацитет като 

преводач на медицински научни форуми, статии, литература и документация в един 

актуализиран и нужен днес българо-немски медицински речник. 

 

 

3. Учебна дейност 

Ст. преподавател Иван Мерджанов има 26 години педагогически опит, от които 21 

години работи в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, гр. Варна като 

преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.  

Разработил е учебни програми по специализиран немски език за дисциплините 

медицина, дентална медицина, фармация, медицински сестри и акушерки и здравен 

мениджмънт и води упражнения по специализиран немски език на студентите от 

горепосочените специалности.  
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Като най-съществен принос в учебната работа на д-р Мерджанов трябва да се 

посочат електронните курсове по немски език за специални цели: 

 DeutschfürStudentenderMedizin 

 DeutschfürStudentenderPharmazie 

 DeutschfürStudentenderZhanmedizin 

В тези курсове са представени нови по форма и интересни по съдържание 

интерактивни задачи и упражнения за хорариум от 90 ч. Това е основата в изграждането 

на един модерен електронен университет в духа на динамичното  съвремие. Студентите  

се обучават чрез видео-, аудиоматериали, хипертекстове – нещо много по-различно от 

стандартния печатан учебник по чужд език. Използването на интернет платформата 

Moodle позволява обратна връзка с преподавателя в реално време, възможност за 

обективна оценка на резултатите и изгражда самочувствие и отговорност у обучаваните. 

Като допълнително достойнство на тези електронни интернет базирани курсове 

трябва да се посочи възможността за използването им от всички потребители на интернет, 

което доказва мултиплициращия им ефект. Така потребителите могат да поддържат 

чуждоезиковата си подготовка чрез учене през целия живот. 

 

4. Преводи  

Важен атестат за един преподавател по чужд език при кандидатстване за 

хабилитация е неговата работа като преводач. Д-р Мерджанов е превел три големи 

медицински монографии: 

 Лекарят като лекарство, 152 стр. Автори: Лубан-Плоца, Б., Ледерах-Хофман, К., 

Кнаак, Л., Дикхаут, Х.Х., Издателство "Лотос 23", Варна 1998, ISBN: 954-90621-3-9 

 Лъчелечение и онкология. 590 стр. Автори: Зауер, Ролф., издателство "Стено",  Варна 

2008,  ISBN: 9789544493639/ Превод заедно с Л. Маринова и Б. Вълчева. (Основи на 

онкологията и лъчетерапията, лъчелечение и грижа за пациента, специализирана 

онкология на туморите, лъчезащита и др.) 

 Атлас по рентгенографска техника. 334 стр . Автори: Мьолер, Т., Райф, Е.  , 

издателство "Стено",  Варна 2006, ISBN: 9789544492823 (Учебно и практическо 

помагало по всички въпроси на правилното провеждане на рентгенографското 

изследване. Предназначено за рентгенови лаборанти радиолози) 

 

5. Участие в научно-приложни и изследователски проекти 

Участието в международни и национални проекти днес вече е доказателство не 

само за практическо приложение на научните компетенции, но и за адекватна 

предприемчивост. В продължение на 15 години Иван Мерджанов има участие в общо 6 

проекта като съавтор, координатор и активен участник: 

 4 международни - проект по програма ТЕМPUS “Чуждоезиково обучение в медицински 

университети” JEP № 09703-95,  проект по програма Грюндвиг на ЕС "RipefortheInternet - 

senioreducationandeLearninginacross-generationalcontext" 1142 74-СР-1-2004-1-DЕ-Grundtvig-

G1, по програма Леонардо на ЕС "e-LANCOM: Ane-learningmoduletoimprove  

LANguagerelatedCOMmunicationskillsinhealth" № LLP-LdV-TOI-2007-TR-071 и "IMED-

KOMM-Интеркултурна медицинска комуникация в Европа" № DE/12/LLP-

LdV/TOI/1475012. В последния проект неговите материали и бази с данни се използват 

като матрица от всички участници. Тази методика се прилага и за материалите по 

български език за медицински цели в подготвяния Интернет базиран електронен 

учебник по български език за медицински цели. 
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 2 национални проекта по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В 

момента той провежда 3 курса по общ немски език на различни нива по единия проект 

и подготвя 4 програми по немски за медицински цели, които ще бъдат пилотирани с4 

курса и по другия проект.  

 

6. Лични впечатления 

Познавам Иван Мерджанов от 21 години като старателен и съвестен преподавател, 

като безотказен консултант по немски на медицински публикации, преводач на научни 

форуми и сътрудник на всички академични и болнични звена. Той е от малцината, които 

доказват с дела разликата между училищно и университетско образование, като винаги 

дава най-доброто от себе си. Разбираеми са приоритетите в един медицински университет 

– ето затова определям иновативността, изобратателността и постоянството на И. 

Мерджанов   като изключително значими и полезни за високия авторитет на езиковото 

обучение в нашите академични среди. Ще посоча само един показателен пример - 

благодарение на него медицинските сестри от УМБАЛ „Св. Марина“ проговориха немски 

и успяха да участват в обмена на специалисти с Университетска болница Инзелшпитал, 

Берн, Швейцария.  

7. Заключение 

Ст. преп. И. Мерджанов, д.п. е компетентен германист с трайни интереси и реални 

постижения в областта на чуждоезиковата педагогика за академични и медицински цели. 

Неговите изследвания, публикациите му и особено интернет базираните му електронни 

учебници са навременни, необходими и полезни за голям брой студенти и потребители.  

Обемът и качеството на научната му и преводаческа продукция, 21 годишният му 

преподавателски стаж в МУ – Варна, и академичната му ангажираност във всички 

дейности на МУ и УМБАЛ „Св. Марина“ съответстват напълно на изискванията на Закона 

за академичното развитие в РБ, на Правилника на неговото приложение,  на вътрешните 

правилници за дейността, за развитието на академичния състав и за учебната дейност в 

МУ – Варна.  

Убедено и съзнателно препоръчвам на уважаемото Научно жури, както и на АС на 

МУ – Варна, да избере Иван Мерджанов, д.п.,  за доцент по методика на обучението по 

немски език.  

 

 

 

 
 

18. ХІІ.2013      Рецензент: 

        Доц. Виолета Тачева, д.ф. 
 


