
СТАНОВИЩЕ 

 

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

Бургаски свободен университет,   

член на научно жури по 

конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето 

образование област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика (Предучилищна и начална училищна педагогика, 

медийна педагогика), обявен от Бургаския свободен университет в ДВ, бр. 

82/14.10.2022 г. 

 

1.  Процедура  

Конкурсът е организиран в съответствие с нормативните документи, 

регламентиращи избора на кандидати за академична длъжност „доцент“. 

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 

Гл. ас. д-р Златина Димитрова е единствен кандидат в конкурса за доцент 

по Предучилищна и начална училищна педагогика, медийна педагогика. 

Съгласно чл. 29 от ЗРАСРБ тя има право да участва в конкурса за заемане на 

академична длъжност «доцент», тъй като през 2021 г. е защитила докторска 

дисертация и има присъдена образователната и научна степен «доктор».  

Д-р Златина Димитрова придобива висшето си образование във ВТУ “Св. св. 

Кирил и Методий” в  периода 1993 -1998 г. и има магистърска степен по теология. 

В същия период придобива и допълнителна квалификация по журналистика. В 

периода 2013 -2015 се обучава в магистърска програма по “Предучилищна и 

начална училищна педагогика”, а през 2017 - 2020 г. е докторант в научна 



специалност „Методика на обучението по български език и литература /I-IV 

клас/“. 

Професионалният и път е разнообразен и е съобразно различните 

магистърски и докторски програми, които е завършила. Работила е като начален 

учител, журналист, кореспондент на телевизия, главен редактор. Била е 

хоноруван асистент във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” по методика на обучението 

по български език и литература I – IV клас. 

От 2022 г. е главен асистент по педагогика в Бургаския свободен 

университет.  

3. Изисквания според ЗРАС 

Д-р Димитрова изпълнява минималните изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в Област 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика: 

По група А – показател 1 – Защитен е дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен "доктор" през 2021 г. на тема: „Формиране на 

медийна грамотност на ученици от 4. Клас чрез извънкласни форми на работа“ - 

50 точки. 

По група В – показател 3 – представена е монография на тема „Дигитална 

трансформация – компетентност и креативност в детската градина и в училище, 

ЕКС ПРЕС – Габрово. 232 стр., ISBN 978-954-490-767-9“  – 100 точки. 

Основните заслуги на този самостоятелен труд са свързани с провеждането 

на мащабно изследване, задълбочен анализ на резултатите и предлагане на 

авторски модел. Монографията има теоретичен и практико-приложен аспект.  

В теоретичен план е направен аналитичен обзор на основните понятия за 

нова грамотност и ключовите умения в дигиталния свят като основа за 

компетентностния подход в образованието. 

Проучена и систематизирана е спецификата на родителското влияние 

върху дигиталното развитие на децата, изследвана е готовността на детските и на 

началните учители за настъпилата дигитализация в образованието. Най-ценното 

е оригиналният авторски модел за дигитална детска градина и вариантите за 



приложение на дигиталните технологии в познавателната работа с деца в 

предучилищна възраст.  

По група Г: 

– показател 5 – публикуван дисертационният труд – Медийна грамотност 

в началното училище, Гаяна – Русе. 392 стр., ISBN 978-619-7604-26-9 - 75 

точки;  

– показател 6 – 2 статии, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 

2х30 – 60 точки 

– показател 7 – 8 статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове 8 x10 – 80 точки.  

– показател 9 - 1 студия, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране – 15 точки 

        Общо 230 точки 

Научните трудове на гл. ас. д-р Златина Димитрова са достатъчни като брой, 

научни жанрове, проблематика и приноси за заемане на академичната длъжност 

„доцент”. Тя представя общо 12 публикации, всички самостоятелни. 

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

на обявения конкурс.  

Основните теми, по които работи д-р Димитрова, са обособени в няколко 

групи: дигиталната компетентност в детската градина и в началното училище,  

медийната педагогика, методиката на обучение по български език и литература 

в начална училищна възраст, началното образование и съвременните 

образователни технологии, неформалното образование и др. 

 По група Д : 

– показател 12.  Цитирания в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране 5x10 – 50 точки 

– показател 13 - цитирания или рецензии в нереферирани списания с 

научно рецензиране - 3x5 – 15 точки 

  Общо: 65 точки Общо по двата показателя има 8 цитирания. 



По група Е няма изисквания за заемане на академичната длъжност 

“доцент“, но д-р Димитрова има участие в няколко международни и 

образователни проекта. 

 

4. Научните приноси на гл.ас. д-р Златина Димитрова са в няколко области, 

които са свързани помежду си. Те са в сферата на дигиталната компетентност, 

медианата педагогика, методика на обучението по български език в началните 

класове. Могат да се диференцират на теоретични и приложно-практически. Най-

значими са сферата на дигиталната компетентност в детската градина и в 

началното училище. По тази тема е и разработеният монографичен труд 

„Дигитална трансформация – компетентност и креативност в детската градина и 

в училище“. 

Другите приноси са: разработен е теоретичен модел за формиране на 

медийна грамотност чрез извънкласни форми на работа на ученици в 4. клас и 

няколко технологични варианта за обучение; проучено и анализирано е 

дигиталното детство, цифровото четене и др. 

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. 

 

5. Преподавателска дейност 

Д-р Златина Димитрова преподава следните дисциплини в бакалавърски и 

магистърски програми: дигитална компетентност и дигитална култура – 

магистърски програми, здравно и екологично образование – бакалавърски и 

магистърски програми, информационна компетентност в комуникациите – 

бакалавърски програми, креативни техники – бакалавърски програми, онлайн 

комуникации и социални мрежи – бакалавърски програми, педагогическа етика 

– бакалавърски и магистърски програми, педагогически технологии за 



опознаване на околния свят – бакалавърски програми, педагогически технологии 

за формиране на математически представи в ДГ –  бакалавърски и магистърски 

програми, работа в мултикултурна среда – бакалавърски и магистърски програми 

Бургаския свободен университет. 

  Д-р Димитрова участва във всички видове практики в детската градина и в 

началното училище. 

 

          6. Работа със студенти 

Д-р Димитрова е създател и ръководител на Студентски клуб „Мисия 

УЧИТЕЛ“,  който е изключително активен и иновативен. Научен консултант е на 

студенти за разработване на доклади за участие в конференция за Студентско 

научно творчество, научен ръководител на успешно защитили докторанти. 

 

  Заключение 

Научната и преподавателската дейност на гл.ас. д-р Златина Димитрова 

отговарят изцяло на изискванията, поставени от ЗРАС и Бургаския свободен 

университет, обявил конкурса, поради което изразявам мнението си, че тя може 

да заеме академичната длъжност „доцент“ по специалност «Предучилищна и 

начална училищна педагогика, медийна педагогика», в Област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1. 2. 

Педагогика и предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват 

„за” заемането от гл.ас. д-р Златина Димитрова на академичната длъжност 

„доцент” . 

проф. д.п.н. Галя Христозова: 

30.01.2023 г. 

гр. Бургас 


