
До научното жури 

за оценяване на кандидат 

за заемане на академична длъжност „Доцент“ 

в Бургаски свободен университет 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

да доц. д-р Пепа Митева – член на научното жури по конкурс  

за заемане на академична длъжност „доцент“ в БСУ, област на висше 
образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
«Педагогика на обучението по…» (Методика на обучението по физическо 
възпитание и спорт), обявен в ДВ, бр. 83/17.10.2017г. 

 

Уважаеми членове на Научното жури, 

На основание заповед № 66 от  05.12.2017 г.   на Ректора на БСУ, гр. Бургас, 
предоставям в определения срок настоящото становище по разкрита 
процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 
професионално направление 1.3. «Педагогика на обучението по…» 
(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт),в Бургаски 
свободен университет, гр. Бургас. 

 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“ по обявения конкурс в ДВ, 
бр. 83/17.10.2017г. за редовен доцент по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, гл.ас. д-р Зорница 
Ганева е единствен кандидат и е на основен трудов договор в Бургаски свободен 
университет като редовен гл.ас. в програмен съвет по „Педагогика“ на Центъра по 
хуманитарни науки. 

През 1997 г. Зорница Ганева завършва Национална спортна академия, със специалност 
„Учител физическо възпитание. Треньор“. В периода 1999-2000 г. кандидатът е 
магистрант на Бургаски свободен университет в програма „Социални дейности“, а по-
късно преподавател и гл.ас. в БСУ. 

Съществен момент в професионалното развитие на Зорница Ганева е зачисляването в 
докторантура „Педагогика. Методика на обучението по физическо възпитание 
05.07.03“ в периода  2007 г., която успешно защитава през 2009 г.  



Зорница Ганева е преподавател в Бургаски свободен университет и в същото време 
непрекъснато усъвършенства своите професионални умения и компетентности. 
Доказателство за нейната последователност са успешното дипломиране в магистърска 
степен „Детска и юношеска психология“ на Бургаски свободен университет (2013-2016 
г.), както и сертифициране в Дружеството по позитивна психотерапия, България като 
„консултант по позитивна психотерапия“ на базово ниво. В периода 1997 – 2016 г. са 
отбелязани и други по-съществени квалификации, като „Рефлексотерапия“ – 
професионален курс, специализация в Националната спортна академия, както и 
„Въведение в арт-терапията“, квалификационен курс в Бургаски свободен университет.  

В процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“, кандидатът, гл. ас. д-р 
Зорница Ганева  посочва следните  научни публикации: 

Монографии – 1 бр. 

Учебни помагала и методически пособия – 10 бр.    

Статии и доклади – 35 бр. 

Отбелязани са също участия в научни прояви: 

Участия в Международни научни конференции – 8 бр. 

Участия в Национални научни конференции – 15 бр. 

Участия в семинари  и в квалификационни форми като обучител – над 20 бр.         

Зорница Ганева посочва в научната си работа три декларации за съавторство в 12 
статии, доклади и учебни помагала.  

Монографията на кандидата „Модел за игрова двигателна дейност в 
обучението по физическо възпитание  в детската градина“ (2017) 
 

е в областта на физическото възпитание и спорта в предучилищната възраст и е 
свързана с оптимизиране на учебния процес в детската градина. Съдържа 145 с. и дава 
принос в създаване на условия за комплексно развитие на двигателна, психическа, 
умствена и емоционална сфера на детската личност.  

Учебните помагала и методически пособия на кандидата също са фокусирани върху 
базовата сфера на компетентност на Зорница Ганева – физическо възпитание в 
детската градина и началното училище. Тук акцент са не само децата, а и учителят, като 
методист, треньор, диагностик. Съдържателно и като процес пособията стимулират 
изграждане на базови качества у децата, навици и умения, необходими за тяхното 
развитие.  

Освен насочена към сферата на педагогиката, Зорница Ганева предлага и „Ръководство 
за практическа подготовка на студенти по социална работа“. Този опит обогатява 
научните интереси и търсения на автора и разширява професионалната компетентност, 
но все свързано с трениране на умения, практически дейности и организация на 
дейността.  



Участията в международни и национални научни прояви са насочени към тематика, 
свързана с емоционалната и социална компетентност, емпатия при възпитание на 
децата и тренингови програми в социалната работа.  Отразени са 2 публикациина 
статии в международни издания и 1 на доклад в периода 2002-2013 г.  

Като обучител на педагогически специалисти, социални работници и екипи, Зорница 
Ганева декларира 15 успешно проведени формата от 2012 до 2017 г. включително.  

Съществено е участието на кандидата в проектни дейности и програми. В 
професионалното CV са отразени над 23 вътрешно университетски и външни – 
национални и международни, където освен обучител, Зорница Ганева заема роли на 
ръководител и координатор.  

Освен академичната и преподавателска дейност от предоставените данни се 
установяват и административни отговорности на Зорница Ганева като преподавател в 
Бургаски свободен университет. От 2014 г. е член ан УНС в Центъра по хуманитерни 
науки, член на Програмния съвет по „Педагогика“ към ЦХН на БСУ, член на Програмния 
съвет по „Социални дейности“ в ЦХН на БСУ. 

Отразени са и членства в Дружеството по позитивна психотерапия (2015-2017 г.), в 
Контролния съвет на Яхтклуб „Черноморец“ Бургас, на Управителния съвет и зам. 
председател на Асоциация „Детство за децата“ Бургас и др.  

Зорница Ганева е успешен преподавател, академичен наставник и колега. В справките 
на Контрол по качеството на Бургаски свободен университет за последните три години 
са отразени средни оценки над 5.60 от равнище 2 до 6 по критерия „методика на 
преподаването“.  

Извършеният преглед на публикации на кандидата Зорница Ганева за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ дава основание да се отбележи, че по тематична 
насоченост най-голям е делът на публикациите „статии и доклади“ (35), следвани от 
„учебни помагала и методически пособия“ (10), а от участията в академични форуми 
преобладават тези на националните научни конференции (15). Акцентът в 
разработките и актуалните публикации е насочен към полезни практики в сферата на 
физическото възпитание при деца и учители, което е и обект на настоящата процедура.  

Подкрепям направените от кандидата приноси. 

Препоръка, която може да се отправи е да се засили участието и 
публикационната активност и в международни форуми и издания, както и 
да се помисли за научни разработки – монография и студии в сферите на 
интереси на кандидата.  

 

 

 

 



СТАНОВИЩЕ: 

В цялостното проучване на документите по настоящата процедура - 
конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Бургаски 
свободен университет прави впечатление активната академична и 
творческа дейност на Зорница Ганева. Изпълнени са условията в 
съответствие с изискванията, както и с допълнителните изисквания към 
кандидата.  

Основание е,  да се направи изводът, че гл.ас. д-р Зорница Ганева отговаря 
на изискванията на действащия ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и на Правилника за 
развитие на академичния състав на Бургаски свободен университет.  

Оценявам позитивно цялостната дейност на кандидата и предлагам на 
уважаемото Научно жури да гласува положително, а Научният съвет към 
Академичния съвет на Бургаски свободен университет да избере гл.ас. д-р 
Зорница Ганева на академичната длъжност „доцент“ по професионално 
направление 1.3. «Педагогика на обучението по…» (Методика на 
обучението по физическо възпитание и спорт). 

 

 

 

Бургас                                                              С уважение: ................................. 

24.01.2018                                                                          (доц. д-р Пепа Митева)                         

 

 

  


