
 

 

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/53 от 02. 12. 2022 г. на Ректора на БСУ 

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна и начална 

училищна педагогика, Медийна грамотност) към БСУ 

 

1.  Констатация и преценка на конкурсната процедура:  

Във връзка със Заповед № ЛС/53 от 02.12.2022 г. на Ректора на Бургаски 

Свободен университет, обнародвана в ДВ, бр. 82/14.10.2022 г., на основание чл. 

51, ал. 1 в изпълнение на чл. 44 от Правилника за развитие на Академичния 

състав в БСУ, както и чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, в съответствие с решение за 

допускане на кандидата за академична длъжност „доцент“ до оценяване, според 

изпълнението на условията по чл. 50, чл. 58, ал. 3 и в съответствие с резултатите 

от справките по чл. 62, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 от Правилника за условията е реда за 

заемане на академични длъжности във БСУ е обявен конкурс за заемане на 

академична длъжност „Доцент“. На конкурса се явява единствен кандидат в 

лицето на гл. ас. д-р Златина Георгиева Димитрова. След преглеждане на 

документите изискуеми по ЗРАСРБ и Правилника за ЗРАСРБ, както и 

вътрешните правила на БСУ относно ЗРАСРБ за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, се 

констатира, че документите ѝ съответстват на чл. 58 от ПРАС на БСУ, а също, 

че са в съответствие с минималните национални изисквания и с изискванията по 

ЗРАСРБ (кандидатът има придобита образователна и научна степен “доктор”; 

публикуван монографичен труд, който не повтаря представените за придобиване 

на образователната и научна степен “доктор”; представени са оригинални научни 

трудове и публикации и научно-приложни разработки; отговаря на минималните 



 

 

национални изисквания определени по ЗРАСРБ в съответната научна област и 

професионално направление) същата е допусната 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 професионалния и академичен профил на кандидата: 

Гл. ас. д-р Златина Димитрова по смисъла на чл. 29 от ЗРАСРБ има право 

да участва, тъй като напълно отговаря на критериите:  Притежава магистърска 

степен по Теология, допълнителна квалификация „Журналистика“ - сътрудник в  

радиото и печата”, Магистърска степен по „Предучлищна и начална училищна 

педагогика“. От 2018 г. работи като хоноруван преподавател по Методика на 

обучението по български език и литература в етапа I – IV клас във ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, а от 2022 г. е главен асистент по педагогика в Бургаски 

Свободен университет. 

През 2021 г. придобива образователната и научната степен „Доктор по 

методика на обучението по Български език и литература (I – IV клас)“  (Диплом 

№ ВТ-21 40026 от 25 май 2021 г.) със защитен дисертационен труд на тема 

„Формиране на медийда грамотност на ученици от 4. клас чрез извънкласни 

форми на работ“. Притежава множество умения и компетенции, развива 

образователни дейности, участва в проектни активности, в национални и 

международни изяви, в практики, в медийни и други, и т.н., и т.н., всичко това е 

видно от творческото ѝ CV (творческа автобиография). 

 

3. Преценка за съответствие на научната продукция според 

изискванията на ЗРАС: 

Кандидатката 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. 

Група от показатели В: Хабилитационен труд (монография) →  = 100 

точки.  

Група от показатели Г:  общ брой 230 точки. 

Група от показател Д:  70 точки. 

Съпоставимите минимални изисквани за брой точки по групи показатели, 

за академичната длъжност доцент, обобщени по показателите от А до Д е 

сума от общо 450 точки, при минимален брой 400.  

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 „доцент“.  

 

4.  Съдържание и оценка на научните приноси: 

Гл. ас. д-р Златина Димитрова 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 и 

представени за участие в настоящия конкурс, съсредоточени в няколко 

взаимносвързани научни области, съответстващи на темата на обявения 

конкурс за доцент по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Предучилищна и начална училищна педагогика, Медийна грамотност) в 

следните области:  

- Публикации, свързани с теоретични и приложни аспекти на дигиталната 

компетентност в детската градина и в началното училище – Монографията 

„Дигитална трансформация – компетентност и креативност в детската градина и 

в училище“. 

- Публикации, свързани с теоретични и приложни аспекти на дигиталната 

компетентност в детската градина и в началното училище - № 1, 2, 7, 9, 11, 12, 

13. 



 

 

- Публикации, свързани с теоретични и приложни аспекти на медийната 

педагогика - № 2, 9, 11, 12. 

- Публикации, свързани с методиката на обучение по български език и 

литература в начална училищна възраст - № 5, 9, 11. 

- Публикации, свързани с началното образование и съвременните 

образователни технологии - № 5, 8, 11. 

- Публикации, свързани с педагогиката на висшето образование - № 4, 6, 

7, 12. 

- Публикации, свързани с неформалното образование - № 6. 

- Публикации, свързани с подобряване на междуличностните 

взаимоотношения ученик – учител - № 3. 

- Публикации в областта на медийната комуникация - № 10. 

Колежката е експонирала оригинални приноси, 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“.  

 

5. Преценка на преподавателската, академичната и експертна дейност 

на кандидата: 

Безспорна е аудиторната и извънаудиторната ѝ заетост. От представената 

справка за учебната 2021 -2022 г. е провела 157 часа, а за 2022 – 2023 г. часовете 

са 418 или общо 575 часа, с мисия за нововъведения в методите на преподаване, 

осигуряването на занимания в практическа среда извън висшето училище, в 

научната организация, и т.н. От електронни курсове в системата MOODLE на 

БСУ провежда общо 14 обучения по различни дисциплини, за бакалавърски и 

магистърски програми, както и курс по проектно-базирано обучение, разработен 

съвместно с проф. д-р Мария Алексиева към Центъра за дистанционно обучение, 

Департамент за квалификация, преквалификация и ПКС, а също така и 

студентски клуб „Мисия учител“. Опитът ѝ на медиен организатор, лектор и 



 

 

оратор е  доказан и е модел както за личното и развитие, и усъвършенстване, 

така и за  мотивиране на младите хора, нейните обучаеми студенти, да се 

стремят към достигане и надминаване на учителя си. 

 

6. Критични бележки, предложения и препоръки: 

Нямам критични бележки. Обикновено предложенията имат 

препоръчителен характер и са свързани с научните постижения и 

преподавателски нагласи в многогодишното израстване и утвърждаване на 

кандидата. В тази връзка би било добре тя да разшири десиминационната си 

дейност и активност извън пределите на България, за да може изследвания, 

знания, умения, компетенции, като тези, да бъдат чути и видни за 

международната академична общност.   

 

7. 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 гл. ас. д-р Златина Георгиева Димитрова 

на академичната длъжност „Доцент“ на основание чл. 62, ал. 3, т.1, 2, 3 и 4 от 

Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности в БСУ,  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 и начална 

училищна педагогика, Медийна грамотност) за нуждите на Бургаски свободен 

университет.  

 

Дата: 19 януари 2023 г.  

гр. Русе 

                                                     Изготвил становището: 

(проф. д.н. Юлия Дончева) 


