
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д.п.н. Галя Михайлова Христозова -  

Бургаски свободен университет,   

член на научно жури 

по 

конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 2. Педагогика 

(Предучилищна педагогика и артпедагогика), 

 

обявен в Държавен вестник бр. 23 от 22. 03. 2022 г., 

от Бургаския свободен университет 

  

1.  Процедура  

Конкурсът е организиран в съответствие с нормативните документи, 

регламентиращи избора на кандидати за академична длъжност „професор“. Процедурата 

е спазена. Представените от кандидата документи и публикации за участие в конкурса 

са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Правилника за развитие на академичния 

състав на Бургаския свободен университет.  

2. Данни за кандидата 

Доц. д-р Пепа Митева е единствен кандидат в конкурса за професор по  

Предучилищна педагогика и артпедагогика. Съгласно чл. 29 от ЗРАСРБ тя има право да 

участва в конкурса за заемане на академична длъжност «професор», тъй като през 2005 

г. е защитила докторска дисертация и има присъдена образователната и научна степен 

«доктор», а през 2008 година придобива и академичната длъжност „доцент“.  

Пепа Митева завършва социални дейности – бакалавър,  в БСУ през 1998 г., а през 

1999 г. - образователно-квалификационна степен „Магистър“ по социални дейности. 

През 2011 г. завършва още една магистърска програма „Организационно поведение и 

консултиране на организацията - организационна психология, консултиране, трудова 



психология, кариерно развитие и др.“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“  

Пепа Митева е преподавател в Бургаския свободен университет в Центъра по 

хуманитарни науки от 1999 г. до момента. Академичната ѝ кариера започва като 

асистент, продължава като старши асистент през 2002 г., главен асистент през 2005 г., 

когато придобива и научната и образователна степен „доктор“ (по шифър 05.07.01.- 

Теория на възпитанието и дидактика). Кандидатът получава академичната длъжност 

доцент“ (по шифър 05.07.01. -Теория на възпитанието и дидактика) през 2008 г. 

3. Изисквания според ЗРАС 

Доц. д-р Пепа Митева изпълнява минималните изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор“ в Област 1. Педагогически науки, Професионално 

направление 1.2. Педагогика. Нейните постижения в различните групи са следните: 

По група А: 

Показател 1 – Защитен е дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен "доктор" през 2005 г. на тема: „Подходи за редуциране на агресивно 

поведение при ученици в начална училищна възраст“ - 50 точки. 

По група В: 

Показател 3 – представена е монография на тема „Емоционална интелигентност 

и управление на професионалния стрес при учители. Артпедагогика – стратегии и 

техники“. Изд. КОЛБИС, С., 2022., с. 247  – 100 точки.  

Основните заслуги на този самостоятелен труд са свързани с провеждането на 

мащабно емпирично изследване. Представят се резултатите от изследователски проект 

за диагностика на емоционалната интелигентност и професионалния стрес при 

действащи учители в България. Прави се задълбочен анализ на тези резултати и се 

предлагат стратегии и техники, организирани в примерни модули, интегрирани в 

програма, базирана на ресурсните подходи от сферата на артпедагогика.  Монографията 

е със съществен принос в педагогиката. 

По група Г: 

Показател 4. Публикувана е монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд – „Методи в помагащите професии“ - 2006 г. - 100 точки 



Показател 5. Публикувана е книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен "доктор" – „Как да формираме социални 

умения у малките ученици: практическо ръководство за редуциране на агресивно 

поведение в начална училищна възраст“, 2004 г. – 75 точки 

Показател 7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 18 х10 =180 точки. 

Показател 8. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация - в THOMSON и в SKOPUS 2 Х 10 

точки = 20 точки (в съавторство, приемам, че участието на съавторите е равно, т.е. 20% 

- на всеки съавтор се полагат по 10 т.). 

Показател 9. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 1 х15 = 15 точки 

        Общо: 390 точки 

Научните трудове на доц. д-р Пепа Митева са достатъчни като брой, научни 

жанрове, проблематика и приноси за заемане на академичната длъжност „професор”. Тя 

представя достатъчен брой публикации, много малка част от които в съавторство. 

Публикациите са в български и в чужди издания. Всички публикации са по темата на 

обявения конкурс.  

Основните теми, по които работи доц. Митева, са обособени в няколко групи: 

педагого-психологически практики и артпедагогика; поведение при кризи и стрес на 

личността.  

По група Д : 

Показател 11.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове – 1 Х 15 = 15 точки 

Показател 12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране: 1 Х 10 = 10 точки. 

 Показател 13.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 

рецензиране – 20 Х 5 =100 точки  

  Общо: 125 точки  

 



По група Е: 

Показател 15 Ръководство на успешно защитили докторант – 2 Х 40 = 80 точки 

Показател 16 Участие в национален научен или образователен проект 3 Х 15 = 

45 точки 

Показател 17. Участие в международен научен или образователен проект – 1 Х 

20  = 20 точки 

Показател 20 - публикуван университетски учебник или учебник, който се 

използва в училищната мрежа – 2 Х 40 = 80 точки. 

общо: 225 точки 

4. Научните приноси на доц. Пепа Митева са в сферата на педагого-

психологически практики и артпедагогика и на поведение при кризи и стрес на 

личността. Те могат да се диференцират на теоретични и приложно-практически. 

Във всички публикации прави впечатление достъпният и коректен научен стил, 

прецизността на изказа, терминологичната точност. Текстовете се четат с лекота, 

достъпни са, което е много важно, като се има предвид читателската аудитория, за която 

са предназначени – студенти и най-вече учители. Това в никакъв случай не намалява 

научната им стойност, напротив, показва висока култура и отговорност на автора. 

Съществен принос е и търсенето и предлагането на възможности за въвеждане на 

съвременни интерактивни методи, както и богатата и разнообразна експериментална 

работа за формиране на теоретичните концепции. 

5. Преподавателска дейност 

Доц. Пепа Митева чете лекции и води упражнения в следните програми:  

* в „Магистър“ в специалностите ПНУП, НУПЧЕ по учебните дисциплини – 

Артпедагогика (от 2021 до момента) и Стратегии за управление на гнева и агресивното 

поведение при деца (от 2012 до момента);  

 * в „Бакалавър“ в специалностите ПНУП, НУПЧЕ, Психология, ЖиВО – Теория 

на възпитанието (от 2019 до момента), История на педагогиката и българското 

образование (от 2015 до момента), Педагогическа етика (2020 – 2021), Кризисна 

интервенция (от 2006 до момента). 

Средната оценка за методиката на преподаване за последните 5 години е 3, 81(от 

1 до 4), а цялостната оценка от анкетните проучвания е 5,90 (от 2 до 6). 



Освен пряката преподавателска дейност доц. Митева активно участва и в 

квалификационната дейност на Департамента за квалификация и ПКС. 

          6. Работа със студенти 

  Доц. Митева е била научен ръководител на 14 успешно защитили дипломанти в 

периода 2019 – 2022 г.  

 

  Заключение 

Научната и преподавателската дейност на доц. д-р  Пепа Митева отговарят изцяло 

на изискванията, поставени от ЗРАС и от Бургаския свободен университет, обявил 

конкурса, поради което изразявам мнението си, че тя може да заеме академичната 

длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на 

възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика и артпедагогика) на основание чл. 

60, ал. 1 в изпълнение на чл. 44 от Правилника за развитието на академичния състав в 

БСУ и във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г. за академичната 

длъжност „професор“ по чл. 67 ал.1 т. 1 от КТ (по професионално направление 

Педагогика (Предучилищна педагогика и артпедагогика) към ЦХН на БСУ), по Заповед 

№ ЛС/134, 17.05.2022 г. на Ректора на БСУ и предлагам на уважаемите членове на 

научното жури да гласуват „за” заемането от доц. д-р  Пепа Митева на академичната 

длъжност „професор” . 

 

Проф. д.п.н. Галя Христозова: 

11.08.2022 г. 

гр. Бургас 


