
 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.н. Юлия Дончева,  

Русенски университет „Ангел Кънчев“,   

Факултет „Природни науки и образование“, Катедра „Педагогика“ 

член на научно жури със 

Заповед  № ЛС/134 от 17. 05. 2022 г. на Ректора на БСУ 

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика и 

Артпедагогика) 

 

1.  Процедура  

Във връзка със Заповед № ЛС/134 от 17. 05.2022 г. на Ректора на Бургаски 

Свободен университет, обнародвана в ДВ, бр. 23/22.03.2022 г., в съответствие с 

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

състав на БСУ, чл. 29а от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България е обявен конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“. На 

конкурса се явява единствен кандидат в лицето на доц. д-р Пепа Иванова 

Митева. След преглеждане на документите изискуеми по ЗРАСРБ и Правилника 

за ЗРАСРБ, както и вътрешните правила на СБУ относно ЗРАСРБ за условията 

и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, 

същата е допуснат до участие. Процедурата за провеждане на конкурса е 

спазена и е в съответствие с всички нормативни документи.  

Няма констатирани нарушения, процедурата е в ход, конкурсът е 

легитимен. 

 

2. Данни за кандидата 

Доц. д-р Пепа Митева по смисъла на чл. 29 от ЗРАСРБ има право да 

участва, тъй като напълно отговаря на критериите:  През 2005 г.  е   с присъдена 

образователната и научната степен „Доктор“ с  шифър 05.07.01. (Теория на 



 

 

възпитанието и дидактика), защитила пред Специализиран научен съвет на СУ  

„Св. Климент Охридски“. През 2008 г. тя заема акдемична длъжност „Доцент“, 

отново по същия шифър и специалност (шифър 05.07.01., Теория на 

възпитанието и дидактика). Притежава множество умения и компетенции, 

развива образователни дейности, участва в експертни групи, в практически 

ръководства, в конкурси на научни журита, в национални и международни 

проекти, в редколегии и т.н., и т.н., в много, много други активности, всичко това 

видно от творческото ѝ CV (творческа автобиография). 

 

3. Описание на научните трудове 

Доц. д-р Пепа Митева участва в конкурса с научна продукция представена 

и съпоставена в изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, 

ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, както следва: 

Група от показатели А: 1. Дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ → 50 точки, от изискуеми минимален 

брой точки 50. 

Група от показатели В: Хабилитационен труд (монография) →  два броя 

= 200 точки, от изискуеми минимален брой 100 точки.  

Група от показатели Г:  390 точки, от изискуеми минимален брой точки 

200. 

Показател Д:  95 т., от минимално изискуемите 100 точки. 

Показател Е:  245 точки, от минимално изискуемите 100 точки. 

Съпоставимите минимални изисквани за брой точки по групи показатели, 

за академичната длъжност професор, обобщени по показатели от А до Е е 

сума от общо 980 т., при минимален брой точки 550.  

От изведената информация е видно, че кандидатката не само изпълнява, 

но и в някои части надвишава минималните наукометрични показатели, 

изискуеми за заемане на академична длъжност „Професор“.  

 

 

 



 

 

4. Научни приноси 

Доцент д-р Пепа Митева в своята справка е извела, обобщила и 

представила научните новости (приноси), в практико-съдържателната страна на 

публикациите си, предложени за участието в конкурса. Систематизирала ги е 

съобразно научно-проблемните аспекти, научните интереси и направления на 

съвременното развитие на академичните ѝ компетенции,  групирани в следните 

области:  

1. Педагого-психологически практики и артпедагогика. 

2. Поведение при кризи и стрес на личността. 

3. Обучителна, квалификационна и проектна дейност. 

4. Научно-консултантска и практическа, преподавателска дейност. 

5. Дейности, свързани с експертна работа и академичен обмен. 

Колежката е експонирала оригинални приноса, с които напълно се 

консолидирам.  

Качеството на научните ѝ разработки са на високо професионално ниво, 

съдейки по позоваванията от други автори. Визирайки задълбочеността, 

иновативността, актуалността и ерудираността на академичната продукция 

допускам, вероятно и със сигурност цитиранията са много повече, тук се отчитат 

т.нар. „забелязани“. Това e категоричен показател, че доц. Митева е следен и 

признат учен в областта си у нас и в чужбина.    

 

5. Преподавателска работа 

Безспорна е аудиторната и извънаудиторната ѝ заетост, нововъведенията 

в методите на преподаване, осигуряването на занимания в практическа среда 

извън висшето училище и в научната организация, и т.н. 

Опитът ѝ на учен, високо ценен експерт, лектор и практик е доказан. Тя е 

член е на експертни комисии на държавно, общинско и университетско ниво, 

член е на научни журита, на редколегии, членува в авторитетни научни 

организации.  

 

 



 

 

6. Заключение 

Въз основа на гореизказаното по категоричен начин, обосновано и 

недвусмислено, давам своята положителна оценка и предлагам на колегите ми 

от уважаемото научно жури, както и на членовете на Факултетния съвет, да 

гласуват положително за заемане от доц. д-р Пепа Иванова Митева на 

академичната длъжност „Професор“ на основание чл. 60, ал. 1 в изпълнение на 

чл. 44 от Правилника за развитие на академичния състав на БСУ, по чл. 67, ал. 

1 т.1 от КТ в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика и 

артпедагогика) за нуждите на Бургаски свободен университет, 1 към ЦХН на БСУ.  

 

 

 

Дата: 15 юли 2022 г. 

гр. Русе   

                                                          Изготвил становището: 

(проф. д.н. Юлия Дончева) 

 

 


