
                         

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

по обявения от Тракийския университет в Д.В. бр. 43/21.05. 2021 г. конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“  

област на висше образование 1. „Педагогически науки“ 

професионално направление 1.2. „Педагогика“ по „Теория на възпитанието и 

дидактика (Начална училищна педагогика)“  

с кандидат: доц. д-р Румяна Илчева Немиска, д.н. 

Рецензент: акад. проф. к.п.н. Петър Диков  Петров – СУ „Св. Кл.Охридски“ 

Заповед № 1584 от 25.06. 2021 г.. на Ректора на Тракийския университет 

Дом. адрес: София 1799 ж.к. „Младост- 2“, бл. 224 вх. 2 ет. 2 ап. 19 

джи-ес-ем: О879-27-39-15 petrofp@mail.bg 

 

1. Данни за конкурса 

            Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 43 от 21.05. 2021 г. от Тракийския 

университет за нуждите на Катедра „Начална училищна педагогика“. Единствен кандидат 

е доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н. 

2. Кратко описание на научната  и научно-приложната продукция на 

кандидката 

           Доц. д-р Румяна Неминска д.н. е представила списък на своите публикации за 

участие в  обявения конкурс, от който става ясно, че проблематиката на научната и 

научно-приложната  й продукция е с твърде широк диапазон. Той е структуриран 

коректно по отделните групи на НМИ, както следва: в група В по показ. 3 - един 

хабилитационен труд – монография, по показ. 4 – 1 монография, по показ. 5 -1 брой; в 

група Г, показ. 6 - 3 броя, показ.  7 – 8 броя. Списъкът на броя на цитиранията, който 

много ме впечатли,  също е структуриран по отделни показатели! Явно – кандидатката е 

много известен автор, аз досега си мислех, че едва ли някой ще може да надмине моите 

над 150 цитирания! От приложените от нея справки-декларации за изпълнение на 
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минималните национални изисквания за ОНС „доктор“, за д.н. и за академичната 

длъжност  “професор“ става ясно, че тя  има много по-голям брой точки от необходимите 

по всички показатели.  

3. Актуалност и анализ на научната  и научно-приложната продукция на 

кандидатката  

           Както е добре известно, през последните две десетилетия на ХХI век се наблюдава 

интензивно развитие на класическата педагогика. В условията на нейната модернизация тя 

постепенно се превръща от предимно емпирична в системно-теоретична наука. Все по-

широко приложение в общата дидактика и в частните дидактики, с основание постепенно 

превръщащи се в педагогики на обучението, намират изследователският подход, 

компетентностният  подход, синергетичният подход, дейностно-личностният подход и др. 

Личностно ориентираното обучение поставя учащия се в центъра на образователния 

процес при водещата роля на рефлексията и саморефлексията, на мотивацията в 

цялостната образователна дейност. 

            Макар и твърде условно, цялостното научно творчество на доц. д-р Неминска д.н. 

би могло да се структурира  в следните проблемни  области, в които тя продуктивно 

работи: интердисциплинарно обучение, изследователско обучение и иновации в 

образованието. Това  са трите области, които се преплитат, но и които намират 

стойностно самостоятелно място в системата на научната й дейност. Цялостната нейна 

продукция е създавана под „арката“ на иновационните идеи, които                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

се развиват в средното и висшето образование. Основното амплоа в  нейната научна 

работа е, че подготовката на педагогическите кадри чрез съвременни методи и подходи ще 

даде успешен тласък на реформата в средното образование (в т. ч. и началното училище). 

Първа научна област: Интердисциплинарното обучение (ИДО) като съвременен 

подход в образованието. Най-ярко – теоретично, технологично и методически, тази 

научна област е развита в хабилитационния труд на кандидатката „Теоретични и 

технологични основи на  интердисциплинарното обучение“. Интердисциплинарната 

научна област се очертава чрез научен тезаурус, синтез от научни подходи,  

методологически и прагматични проекции. Интердисциплинарното обучение се очертава 

като иновативна рамка, в която намират място прагматичните проекции на STE(A)M 



обучение,  технологично обогатено учене (TEL обучение) и симулационно-базирано 

педагогическо обучение. В същото време интердисциплинарното обучение се обвързва с 

развитие на умението за решаване на проблеми в сътрудничество – една от водещите 

компетентности, очеpтани от PISA. Този аспект на ИДО най-ярко се очертава в 

интердисциплинарните нива: проекто-базирано, проекто-ориентирано, проблемно-

базирано и проблемно-ориентирано обучение.  

Научен принос в тази област е разглеждането на компетентностния подход в 

дискурса на интердисциплинарния подход. Компетентностният подход се разглежда като 

интердисциплинарен подход, чрез който се акцентира върху резултатите от 

образованието, разглеждани като умения да се действа адекватно в различни ситуации. 

Компетентностният подход приоритетно е насочен към цели, свързани с мотивацията, 

самоопределението, социализацията и развитието на обучаемия. В качеството на 

инструменти за постигане на тези цели, се проявяват принципно нови образователни 

понятия: компетенции, компетентности, професионални качества и др., които най-общо 

могат да се обединят в понятието „интердисциплинарни компетентности“.  

В интердисциплинарната научна област се включват и част от статиите на доц. 

Неминска. Първата статия „Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно 

наблюдение върху опита на начални учители в  дистанционно обучение)» отразява 

аспекти на технологично обогатеното обучение (TEL) като чрез емпирично изследване 

извежда основни тези за дистанционното обучение. Втората статия  „Simulation based 

training in civic edication of student pedagogues“ отразява практическата интерактивната 

проекция на симулационното интердисциплинарно обучение.  

Втора научна област: Изследователски подход и изследователско обучение. 

Проблематиката на изследователското обучение, доц. Неминска разглежда в 

монографичния си труд „Приложение на изследователския подход за повишаване на 

качеството при академичното обучение на студенти-педагози», публикуван на базата на 

защитен дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките". В 

научната монография изследователският подход, преподавателската рефлексия и 

култура се извеждат като основни акценти в повишаване на качеството в академичното 

обучение. Изследователският подход се разглежда като прагматичен иновационен подход, 



отговарящ на съвременните проекции и разбирания на научната общност за развитие на 

критическо мислене, трансверсални умения и компетентности в областта на 

преподаването и ученето. Може да се каже, че основни негови характеристики са: 

иновативност и рефлексивност и се осмислят чрез максимата „учене чрез развитие за 

всички“. В границите на научния труд се приема, че при приложение на изследователски 

подход, процесът на обучението се трансформира в процес на изследователско обучение, а 

присъщите му субектни характеристки – учене и преподаване, се развиват като 

рефлексивно-изследователско учене и рефлексивно-изследователско преподаване. В този 

смисъл се разглежда и учебната изследователска среда. Нейната субектност я 

трансформира в рефлексивно-изследоватеска учебна среда. Приложението на 

изследователски подход за развитие на рефлексивно-изследователско обучение е свързано 

с научният и професионален облик на личността на преподавателя, а обучението чрез 

изследване е пряко свързано с активността и желанието на студентите. В книгата си доц. 

Неминска разкрива същността на рефлексивно-изследователското обучение: 

„многопластов процес, включващ академичното майсторство на преподавателя, 

личностното развитие, ориентирането в изследователска среда. То не се изчерпва само с 

теоретичното познаване на изследователския подход. То е нещо повече – рефлексивно-

изследователското обучение е развитие на умения за контекстуално използване на 

собствената фундаментална психолого-педагогическа и методическа подготовка както от 

преподавателя, така и от студентите“. Ето защо изследователският подход като формиращ 

това обучение приема неговите научни характеристики. Той се обуславя от редица 

аспекти с научно-нормативен и методологически характер, които ще бъдат коментирани в 

следващите редове.  

Научният интерес към проблематиката на изследователския подход и 

изследователското обучение се развива в разнообразните аспекти, разгледани в статиите: 

„Промяна на парадигмалните ориентири във висшето образование», «Компетентностен 

анализ на учебно-преподавателската дейност като, рефлексия към качеството на висшето 

образованиe“, „Изследване на нагласите на университетски преподаватели за приложение 

на изследователско обучение“, „Дидактическа система от учебно изследователски 

дейности при обучението на студенти педагози». 



Трета научна област: Иновации  в образованието. Темата за образователната 

иновация присъства трайно в научната продукция на доц. д-р Неминска, д.н.. Още в 

дисертацията си за НС „доктор на науките“ (2020 г.) доц. Неминска разгръща понятието 

„иновацията в образованието“ като в него въвежда изследователския подход, 

изследователско обучение, изследователски методи и субект-субектните отношения в 

образованието. Тя отбелязва, че «полето на иновациите е по-широко от полето на 

научните изследвания. Иновациите (а оттам и иновативното изследователско обучение) 

може да се разглеждат като нещо ново в образователната или обществената практика или 

нещо старо, но усъвършенствано и по-ефективно“. Като се има предвид, че 

изследователското обучение се припознава като втори вид иновация, то се насочва първо 

към ангажиране на академична общност, изграждаща иновационния изследователски 

процес в академичното обучение. И тази общност е изградена от две основни, синергично 

свързани страни – преподаватели и студенти. В този смисъл, иновационната дейност в 

академичното обучение се оказва предмет на много хора, ангажирани в академичния 

процес. Иновацията, като условие за повишаването на качеството на научните 

изследвания, логично отпраща изследователския подход към изграждане на атрактивна 

научна среда.  

Иновациите в образованието присъстват и в хабилитационния труд на доц. 

Неминска. Тук те се очертават на нивото на методологията и подходите на обучение. 

Иновацията се разглежда в дискурса на компетентностния и интердисциплинарен 

подходи. Разглеждайки компетентностния подход в дискурса на интердисциплинарния, се 

очертава широката гама от иновации в училищното и академично образование. Тези 

иновации са свързани с т. нар. компетентностно ориентирано образование (КОО). Това 

образование води до промени в технологията на цялостния учебен процес. Предполага 

да се развиват изследователски, рефлексивни и интерактивни образователни подходи. 

Очертава интеракциите като изследване на учебната среда в нейната дейностна 

трансформация.  

Друг вид иновации, които се очертават са свързани с практическата ориентация на 

образованието, разработването по интердисциплинарен начин на учебното съдържание, 

компетентностно ориентираното внедряване на технологиите в учебния процес, екипната 



работа и сътрудничеството. Интердисциплинарното компетентностно обучение улеснява 

формирането на отделните ключови компетентности и води и до тяхното интегрирано 

придобиване и развитие. Това допринася за формиране на интегративни качества на 

личността, които мобилизират и ангажират изцяло и осъзнато нейния личностен 

потенциал.  

Интердисциплинарното компетентностно обучение (ИКО) дискурсивно е 

проектирано в монографията „Иновативни стратегии за обучение на деца роми в начална 

училищна възраст“. Още в увода авторката заявява, че „целта на настоящата монография е 

да се обмисли и реализира потенциалът на иновациите в образованието на българските 

ромите“. В монографията се акцентира на методологичните и технологични иновации. 

Научно-прагматичният  принос на монографията е свързан със съдържателния конструкт, 

разработен не върху ромския фолклор, както е в множество ръководства, а върху 

тематично съдържание от гражданско образование и междурелигиозна толерантност. Като 

продължение на темата за иновативното обучение в училище е и статията „Мястото на 

ученика в иновативното българско училище“. 

4.  Оценка на основните научни и научно-приложни приноси на 

кандидатката  

              Научната и научно-приложната продукция на доц. д-р Неминска д.н. съответства 

на най-високите стандарти в педагогическата наука. Тя умее да интегрира знания от 

различни научни области, като ги съотнася с новостите  в  тази област. Проявява 

креативност при синтезирането на научни знания, свързани с мултикултурното 

образование и съумява да създаде една съвременна концепция  за културното 

многообразие в педагогическата наука, обусловена от глобализирането на 

икономическото развитие.   

Приемам приносите, които доц.д-р Неминска д.н. е извела като самооценка за своята 

продукция. Анализът на научната й продукция ми дава основание да синтезирам някои от 

тях в следните области: 

1. Разработени са съвременни стратегии и технологии в научната област 

„Теория на възпитанието и дидактиката“. Като потвърждение на този принос е 



разработената и внедрена интердисциплинарна технология с изведените нива за начален 

етап - ситуативно, проекто-базирано, проекто-ориентирано, проблемно-базирано, 

проблемно-ориентирано, симулационно обучение. 

2. Актуализиране и обогатяване на научния тезаурус в научната област 

„Теория на възпитание и дидактика“: мултипарадигмалност, мултиметодология, 

изследователски подход, рефлексивно-изследователска технология – иновативни 

апробирани понятия, валидни в интердисциплинарния педагогически контекст. 

3. В методологичен и технологичен аспект: разработени симулационно.базирани 

модели за обучение на студенти и ученици от начален етап. Обогатяване на 

педагогическата практика с интердисциплинарни, изследователски и симулационни 

методологии и технологични проекции. 

       Всички посочени научни и научно-приложни приноси са лично дело на кандидатката.  

      Нямам съществени бележки  и препоръки към доц. д-р Румяна Неминска д.н.  по 

отношение на нейните  публикации. Тя  е доказана и призната специалистка  в 

своята област.   

5. Заключение 

          Въз основа на анализа на цялостната научна и научно-приложна продукция, на 

богатия й професионален опит, на ярко изразеното качество иновативност,  аз ще 

гласувам с „да“, като приканвам   всички други членове на Научното жури да 

гласуват с положителен вот за присъждане на академичната длъжност „професор“ 

на доц. д-р Румяна Илчева Неминска. 

            Напълно съм убеден, че уважаемите членове на  Научно жури трябва да 

предложим  на членовете на Факултетния съвет на факултета по педагогика  доц. д-р 

Румяна Илчева Неминска д.н.  бъде избрана на академичната  длъжност „професор “ 

в област на висше образование 1. „Педагогически науки“ професионално 

направление 1.2. „Педагогика“ по „Теория на възпитанието и дидактика (Начална 

училищна педагогика)“ . 

РЕЦЕНЗЕНТ: ..........................................    (проф. к.п.н. Петър  Петров ) 
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Regarding the competition for holding the higher academic post of Professor in  
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Science Specialty Theory of Upbringing and Didactics (Primary School Pedagogy),  

announced in the State Gazette, issue 43 of 21.05.2021.  

Applicant: Associate Professor Rumyana Ilcheva Neminska, D.Ed. 

Member of the Academic Board and Assessor: Prof. Petar Dikov Petrov, PhD - St. Kliment 

Ohridski Sofia University, Professional Field 1.2. Pedagogy  

Order № 1584/25.06. 2021  by Rector of Thracian University.  

Home address: Sofia 1799, Mladost-2, bl.224, entr.2, floor 2, fl.19;  

GSM: 0879-27-39-15; petrofp@mail.bg 

 

 

  

1. Information about the competition 

The competition was announced in the State Gazette, issue 43 of 21.05. 2021 by Thracian 

University for the needs of the Department of Primary School Pedagogy. The only candidate is 

Associate Professor Rumyana Ilcheva Neminska, D.Ed. 

 2. Brief outline of the applicant scientific and research applied output 

Assoc. Prof. Rumyana Neminska, D.Ed. has presented a list of publications for participation in 

the announced competition, which shows that the issues of her scientific and research applied 

output are really wide-ranging. It has been structured correctly in separate groups and indicators 

according to the Minimum National Requirements for the academic position of Professor, as 

follows: group B, indicator 3 - one habilitation thesis – monograph; indicator 4 - one monograph; 

indicator 5 - 1 item; group D, indicator 6 - 3 items, indicator 7 - 8 items. The list of citations, 
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which has impressed me a lot, is also structured by individual indicators! Obviously, the 

candidate is a very famous author, whereas I have thought so far that noone can hardly ever beat 

and surpass my 150 citations and even more! The submitted references-declarations for 

fulfillment of the minimum national requirements for Doctor of Philosophy degree, Doctor of 

Education degree and for the academic position of Professor reveal that the number of points 

necessary for the different groups and indicators exceed much more the required ones.  

 

3. Actuality and analysis of the applicant scientific and research-applied output 

As we all know, in the last two decades of the XXI century there has been an intensive 

development of classical pedagogy. Subjected to the terms of modernization, it has gradually 

turned from a predominantly empirical to a system-theoretical science. The research approach, 

the competence approach, the synergetic approach, the activity-and personality-oriented 

approaches, etc. are finding wider and wider application in general didactics and in private 

didactics, reasonably and eventually turning into pedagogies of education. Learner-centered 

instruction puts the student at the center of the educational process as reflection, self-reflection 

and motivation are playing the leading role in the overall educational activity.   

Should one try, hypothetically, to structure the overall scientific output of Assoc. Prof. 

Neminska, D.Ed., it could fall into the following problem areas, where the applicant has worked 

productively: interdisciplinary instruction, research instruction and innovation in education. 

These are the three areas that are intertwined, but also which find a valuable independent place in 

Mrs Neminska’s system of scientific activity. Its overall development is under the "arch" of 

innovative ideas integrated in secondary and higher education. The main role in her scientific 

work is that the training of pedagogical staff applying modern methods and approaches will give 

a successful impetus to the reform of secondary education (including primary school). 

First scientific field: Interdisciplinary instruction as a modern approach in education. Most 

clearly - theoretically, technologically and methodologically - this scientific field is developed in 

the habilitation work of the candidate Theoretical and Technological Foundations of 

Interdisciplinary Instruction. The interdisciplinary scientific field is outlined through a scientific 

thesaurus, a synthesis of scientific approaches, methodological and pragmatic projections. 



Interdisciplinary learning is emerging as an innovative framework in which the pragmatic 

projections of STE(A)M learning, technology-enriched learning (TEL) and simulation-based 

pedagogical learning find place. At the same time, interdisciplinary instruction is linked to the 

development of problem-solving skills in cooperation - one of the leading competencies outlined 

by PISA. This aspect of interdisciplinary instruction is most clearly outlined at its levels: project-

based, project-oriented, problem-based and problem-oriented learning. 

In this field,  the consideration of the competence approach in the discourse of the 

interdisciplinary approach could be regarded as a scientific contribution. The competence 

approach is seen as an interdisciplinary approach, which emphasises the results of education, 

considered as the ability to act adequately in different situations. The competence approach is 

primarily focused on goals related to motivation, self-determination, socialization and learner 

development. As tools for achieving these goals, fundamentally new educational concepts 

appear: competences, competencies, professional qualities, etc., which can generally be 

combined in the concept of "interdisciplinary competencies". 

Part of the articles of Assoc. Prof. Neminska are also included in the interdisciplinary scientific 

area. The first article, “Online Classroom Management (Reflective Monitoring of Primary 

Teachers' Experience in Distance Learning)”, reflects aspects of technology-enriched learning 

(TEL) and, based on empirical research, outlines key topics for distance learning. The second 

article "Simulation based training in civic edication of student pedagogues" reflects the practical 

interactive projection of simulation interdisciplinary training. 

Second scientific field: Research approach and research instruction. The issue of research 

instruction is being discussed in Assoc. Prof. Neminska’s monograph "Application of the 

research approach to improving the quality of academic education of students-pedagogues", 

published on the grounds of the habilitation thesis to earn Doctor of Education degree. In the 

scientific monograph, the research approach, teaching reflection and culture are presented as 

key points in improving the quality of academic training. The research approach is considered as 

a pragmatic innovative approach, corresponding to the modern projections and understandings 

of the scientific community for the development of critical thinking, transversal skills and 

competencies in the field of teaching and learning. It can be said that its main characteristics are 

innovation and reflexivity, which can be apprehended by the phrase "learning through 



development for all". Within the limits of the scientific work it is assumed that when applying a 

research approach, learning process is transformed into a process of research learning, and its 

inherent subject characteristics - learning and teaching, develop as reflective research learning 

and reflective research teaching. In this sense, learning research environment is also considered. 

Its subjectivity transforms it into a reflective-research learning environment. The application of a 

research approach for the development of reflective research education is related to the scientific 

and professional image of the teacher's personality, and learning through research is directly 

related to the activity and desire of students. In her book, Assoc. Prof. Neminska reveals the 

essence of reflective research instruction: “a multi-layered process, including the academic 

mastery of the teacher, personal development, orientation in a research environment. It is not 

limited to theoretical knowledge of the research approach. It is something more - reflective-

research training is the development of skills for contextual use of one's own fundamental 

psychological-pedagogical and methodological training by both the teacher and the students. 

Therefore, the research approach, forming that instruction, accepts its scientific characteristics. It 

is determined by a number of aspects of scientific-normative and methodological nature, which 

will be commented in the following lines. 

The scientific interest in the issues of the research approach and research instruction develops in 

various aspects, outlined in the articles: Changing Paradigmatic Guidelines In Higher Education, 

Competence Analysis of Teaching Activity as Reflection on the Quality of Higher Education, 

Research of The Attitudes of University Lecturers for the Application of Research Instruction, 

Didactic System of Teaching Research Activities in the Training of Student Teachers. 

Third scientific field: Innovations in education. The topic of educational innovation is 

permanently present in Assoc. Prof. Neminska’s scientific production. It introduces the research 

approach, research instruction, research methods and teacher-student relationships in education. 

She notes that “the field of innovation is wider than the field of research. Innovation (and hence 

innovative research learning) can be seen as something new in educational or social practice or 

something old but sophisticated and more effective. ”Given that research education is recognized 

as a second type of innovation, it focuses first and foremost on engaging the academic 

community that builds the innovation research process in academic education. And this 

community is made up of two main, synergistically connected parties - teachers and students. In 



this sense, innovation in academic education is the subject of many people involved in the 

academic process. Innovation, as a condition for improving the quality of research, logically 

sends the research approach to building an attractive scientific environment. 

Innovations in education are also present in the habilitation work of Assoc. Prof. Neminska. 

Here, they are outlined at the level of methodology and training approaches. Innovation is 

considered in the discourse of competence and interdisciplinary approaches. Considering the 

competence approach in the discourse of the interdisciplinary, a wide range of innovations in 

school and academic education emerges. These innovations are related to the so-called 

competence-oriented education. Such education leads to changes in the technology of the 

entire learning process. It involves the development of research, reflective and interactive 

educational approaches; outlines the interactions as a sort of investigation of the learning 

environment in its activity transformation. 

Another type of innovations emerging are related to the practical orientation of education, the 

development of interdisciplinary learning content, competence-oriented implementation of 

technology in the learning process, teamwork and cooperation. Interdisciplinary competence 

instruction facilitates the formation of individual key competencies and leads to their integrated 

acquisition and development. This contributes to the formation of integrative qualities of the 

personality, which mobilize and fully and consciously engage their personal potential. 

Interdisciplinary competence instruction is discursively designed in the monograph "Innovative 

strategies for teaching Roma children in primary school age". In the introduction, the author 

states that "the purpose of this monograph is to consider and realize the potential of innovation in 

the education of Bulgarian Roma." The monograph focuses on methodological and technological 

innovations. The scientific and pragmatic contribution of the monograph is related to the content 

construct, developed not on Roma folklore, as in many guide books, but on thematic content of 

civic education and interreligious tolerance. As a continuation of the topic of innovative school 

education comes the article "The place of the student in the innovative Bulgarian school." 

 

4. Evaluation of the applicant main scientific and research-applied contributions  



Assoc. Prof. Neminska, D. Ed., conforms to the highest standards in pedagogical science. She is 

able to integrate knowledge from different scientific fields, correlating them with innovations in 

this field. She shows creativity in synthesizing scientific knowledge related to multicultural 

education and manages to create a modern concept of cultural diversity in pedagogical science, 

due to the globalization of economic development. 

I accept the contributions that Assoc. Prof. Neminska, D.Ed., has pointed out as self-assessment 

for her scientific output. Its analysis gives me the reason to synthesise some of them in the 

following areas: 

1. Modern strategies and technologies in the professional field  of Theory of education and 

didactics" have been developed. As a confirmation of this contribution interdisciplinary 

technology has been developed and implemented with its derived levels for the primary level - 

situational, project-based, project-oriented, problem-based, problem-oriented, simulation 

training. 

2. Updating and enriching the scientific thesaurus in the professional field of Theory of 

Education and Didactics: multiparadigm, multimethodology, research approach, reflective 

research technology - innovative proven concepts valid in the interdisciplinary pedagogical 

context. 

3. In methodological and technological aspect: developed simulation-based models for 

training of students and pupils at primary level. Enrichment of pedagogical practice with 

interdisciplinary, research and simulation methodologies and technological projections. 

  All mentioned scientific and research-applied contributions are the applicant personal work. 

I have no significant remarks and recommendations to Assistant Professor R.Neminska, 

D.Ed., regarding her publications. She is a proven and recognized specialist in the field. 

 

5. Conclusion 

 Based on the analysis of the overall scientific and research-applied output, her rich 

professional experience, the pronounced quality of innovation, I declare to vote yes, 



inviting all other members of the Scientific Jury to vote in favour of granting the academic 

position  of Professor to Associate Professor Rumyana Ilcheva Neminska, D.Ed. 

I am fully convinced that the esteemed members of the Scientific Jury should offer the 

members of the Faculty Council of the Faculty of Pedagogy that Assoc. Prof. Rumyana 

Ilcheva Neminska, Ph.D. be elected for the academic position of Professor in higher 

education area 1. Pedagogical Sciences, professional field 1.2. Pedagogy, science specialty 

Theory of Education and Didactics (Primary School Pedagogy). 

 

 Reviewer and Assessor: ………. 

                 /Prof. Peter Petrov, PhD/ 

 

 

 


