
С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално 

направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, 

обявен в ДВ бр. 93/22.11.2022 г., 

с кандидат гл. ас. д-р Марина Иванова Димитрова 

 

Член на научното жури: доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова, Университет „Проф. д-

р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, Бургас 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната дейност 

на кандидата  

           Д-р Марина Иванова Димитрова е единствен кандидат в конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент”, обявен в „Държавен вестник“, брой 93/22.11.2022, в 

професионално направление 1.2. Педагогикa, научна специалност „Теория на възпитанието и 

дидактика“.  

В конкурса д-р Марина Димитрова участва със следната научна продукция:  

- 1 авторска монография;    

- 1 книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“    

- 11 самостоятелни научни публикации в нереферирани списания с научно 

рецензиране; 

- 7 публикации в съавторство, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране. 

Кандидатът е представил справка, в която е видно, че представените за конкурса 

материали надвишават минималните изисквания, описани в Приложение 1 на Правилника за 

условията и реда за заемане на академични длъжности (ПУРЗАД) на ТУ-София.  

Публикациите на д-р Димитрова са в две основни области: изследователската дейност 

в образованието и интеркултурно образование. Обстойно са разгледани аспектите на 

изследователската дейност в образованието с акцент върху компетентностния подход и 

ключовите компетентности, заложени в Европейската референтна рамка. Изяснени са 

предизвикателствата пред учителите в мултикултурната класна стая.  

Тематиката на научната продукция на д-р Димитрова съответстват на профила на 

обявения конкурс. В публикациите са отразени актуално и смислено актуалните тенденции в 

развитието на педагогическата теория и практика.  

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  

            Д-р Димитровa е преподавател в катедра „Педагогика и мениджмънт”, за нуждите на 

която е обявен конкурса. Тя заема длъжност асистент от 2017 г. след успешно защитена 

докторка степен в направление 1.2. Педагогика. Назначена е за главен асистент през 2019 г. С 

това са удовлеворени изискванията на Закона за развитие на академичния състав на РБългария 

относно приемствеността на заеманите длъжности и минималните изисквания за стаж и 

научна степен, предхождащи хабилитация. Кандитатът се развива устойчиво в избраното 

научно направление и демонстрира обоснована амбиция за научно израстване.    

От представените учебни материали се вижда, че гл. ас. д-р Марина Иванова Димитрова 

изпълнява формалните изисквания в раздел учебна дейност. Тя е водила лекции и семинарни 

упражнения по учебни дисциплини от направлението на конкурса. Разработила е 19 учебни 



програми. Преподавателският опит на д-р Димитрова е напълно достатъчен за придобиване на 

академичната длъжност доцент. Личните ми впечатления от съвместната работа с д-р 

Димитрова е, че тя е отговорен и коректен колега.  

3. Основни научни и научноприложни приноси  

 Приносите в научната продукция и цялостната дейност на гл. ас. д-р Марина Димитрова  

биха могли да се обобщят по следния начин: 

- Разгледани са аспектите на приобщаване на студентите към изследователската 

дейност в образователната среда;  

- Проучено е отношението и нагласата на студентите за самостоятелна 

изследователска дейност; уменияta им за работа по проект в екип; творчески им 

умения; уменията за проектно-изследователска дейност по време на онлайн 

обучение; уменията за самостоятелно учене и самостоятелна дейност; условията и 

организацията на изследователската дейност; 

- Представени са основни подходи за подготовка на педагози, под формата на 

теоретично-методически указания за работата на учителя и практико-приложни 

форми – тренинги и добри практики; 

- Разработени са авторски интерактивни технологии, стимулиращи изследователската 

дейност на студентите; 

- Описана е методика и са разработени варианти за организиране и провеждане на 

лекционен курс и семинарни упражнения с прилагане на различни интерактивни 

методи на обучение; 

- Представени са стратегии за работа на педагогическите специалисти в 

мултикултурна среда; 

- Обосновани са факторите, които влияят върху училищната адаптация и 

образователните постижения на децата от различни етнокултурни общности.  

4. Значимост на приносите за науката и практиката  

Марина Димитрова е член на Съюза на учените в България от 2017 г. От 2018 г. секретар 

на секция „Педагогика, психология и филологии” към СУБ – Сливен.  

Участвала е в научни конференции с международно участие и научноизследователски 

проекти, от които един международен. 

Приносите и цитиранията на научните трудове на д-р Димитрова са доказателство за 

значимостта на научната ѝ продукция. 

5. Критични бележки и препоръки  

Предвид профила на конкурса и преподавателската заетост, препоръчвам на д-р 

Марина Димитрова да разшири научните си изследвания в по-фундаментални области на 

педагогиката, вкл. в областта на началната и предучилищната педагогика. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По своя обем и характер научната продукция на гл.ас. д-р Марина Димитрова отговаря 

на изискванията на обявения конкурс. Изпълнени са всички изисквания на ЗРАСРБ за заемане 

на академичната длъжност доцент” по професионално направление 1.2. Педагогика, Научна 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“. 



Доказаните научни приноси, както и преподавателският профил на кандидата, са 

основание да предложа гл. ас. д-р Марина Димитрова да бъде избрана на академична 

длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“. 

 

ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

(доц. д-р Надежда Калоянова) 

 

 

 

OPINION 

on a competition for the academic position of Associate Professor 

in the professional field 1.2. Pedagogy, scientific specialty "Theory of Education and 

Didactics", announced in SG No. 93/22.11.2022 г. 

with candidate Chief Assistant Dr. Marina Ivanova Dimitrova 

 

Member of a scientific jury:  Assos. Prof.  Nadezhda Angelova Kaloyanova, PhD 

University “Prof. Dr Asen Zlatarov”, Faculty of Social Sciences, Burgas 

1. General characteristic  of the candidate's research and applied scientific activity. 

Marina Ivanova Dimitrova is the only candidate in the competition for the academic position 

of Associate Professor, announced in the State Gazette, issue 93/22.11.2022, in the professional field 

1.2.Pedagogy, scientific specialty "Theory of Education and Didactics".  

Dr. Marina Dimitrova participated in the competition with the following scientific production: 

- 1 Monograph;  

- 1 book based of a defended dissertation for the award of PhD;  

- 11 independent scientific publications in non-refereed journals with scientific peer review;  

- 7 co-authored scientific publications in non-refereed journals with scientific peer review. 

Тhe candidate has submitted a reference from which it is clear that the materials submitted for 

the competition exceed the minimum requirements described in Appendix 1 of the Regulations for 

the Terms and Procedures for Holding Academic Positions of TU – Sofia. 

Dr. Dimitrova's publications are in two main areas: research in education and intercultural 

education. The aspects of research activity in education are thoroughly examined with an emphasis 

on the competence approach and the key competences described in the European reference framework 

of the Key Competences. Challenges for teachers in the multicultural classroom are clarified. 

The topics of Dr. Dimitrova's scientific production are relevant to the profile of the announced 

competition. Current trends in the development of pedagogical theory and practice are reflected in 

the publications in an actual and meaningful way. 

2. Evaluation of the candidate's pedagogical training and activities 

Dr. Dimitrova is a lecture in the "Pedagogy and Management" department, for the needs of 

which the competition was announced. She holds the position of assistant since 2017 after 

successfully defending her doctoral degree in professional field 1.2. Pedagogy. She was appointed as 

the assistant professor in 2019. This fulfills the requirements of the Law on the Development of the 

Academic Staff of the Republic of Bulgaria regarding the continuity of the positions held and the 



minimum requirements for experience and a scientific degree preceding habilitation. The candidate 

develops sustainably in the chosen scientific direction and demonstrates a justified ambition for 

scientific growth. 

The presented from assistant professor Marina Ivanova Dimitrova educational materials, are 

evidence for the fulfillnes the formal requirements in the academic activity section. She has been 

giving lectures and seminar exercises in academic disciplines from the direction of the competition. 

She has developed 19 educational programs. The academic experience of Dr. Dimitrova is completely 

sufficient for acquiring the academic position of associate professor. My personal impressions of 

working together with Dr. Dimitrova is that she is a responsible and fair colleague. 

3. Main scientific and applied contributions 

The contributions to the scientific production and the overall activity of Dr. Marina Dimitrova 

could be summarized as follows: 

- The aspects of including students to the research activity in the educational environment 

were considered; 

- The students’ attitudes towards independent research activity was studied;  

- The students‘ skills for working on a project in a team are clarified as well as their creative 

skills, project-research skills during online learning, the skills for independent learning and 

independent activity, the conditions and organization of the research activity; 

- Basic approaches for the preparation of educators are presented, in the form of theoretical-

methodical instructions for the teacher's work and practical-applied forms – trainings and 

good practices; 

- Author's interactive technologies that stimulated the students' research activity was 

developed; 

- A methodology is described and options for organizing and conducting a lecture course 

and seminar exercises with the application of various interactive learning methods are 

developed; 

- Strategies for the work of pedagogical specialists in a multicultural environment are 

presented; 

- The factors influencing school adaptation and educational achievements of children from 

different ethno-cultural communities are substantiated. 

4. Significance of contributions to science and practice. 

Marina Dimitrova is a member of the Union of Scientists in Bulgaria since 2017. Since 2018, 

shy is a secretary of the "Pedagogy, Psychology and Philology" section at the Union of Scientists in 

Bulgaria – Sliven. 

She participated in scientific conferences with international participation and scientific 

research projects, including one international. 

The contributions and citations of Dr. Dimitrova's scientific works are evidence of the 

importance of her scientific production 

5. Critical comments and recommendations 

According to the profile of the competition and teaching employment, I recommend Dr. 

Marina Dimitrova to expand her research into more fundamental areas of pedagogy, incl. in the field 

of primary and preschool education. 

 



CONCLUSION 

The capacity of the scientific production of the assistant professor Dr. Marina Dimitrova is 

relevant of the requirements of the announced competition. All the requirements of Law are fulfilled 

for the occupation of the academic position "docent" in professional direction 1.2. Pedagogy, 

Scientific specialty "Theory of education and didactics". 

The proven scientific contributions, as well as the teaching profile of the candidate, are 

grounds for offering assistant professor Dr. Marina Dimitrova to be elected to the academic position 

of "docent" in the field of 1.2. Pedagogy, scientific specialty "Theory of education and didactics". 

 

JURY MEMBER: 

(Assos.Prof. Nadezhda Kaloyanova, PhD) 

 

 

 


