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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

      Румяна Неминска е представила на ръководството на Тракийския университет и 

Многоуважаемото Научно жури, назначено от Ректора на ТрУ,  всички документи и 

материали, изискуеми, съгласно процедурата за защита: дисертационен труд, с обем от 

432 страници, заедно с приложенията и графичните материали; автореферат от 37 

страници; автобиография; списък с публикации; дипломи; свидетелства и др.  

      Не се констатират нарушения или отклонения от Правилника при осъществяването 

на процедурата по представяне, обсъждане и даване ход за защита на докторската 

дисертация. 

      Дисертационното изследване е посветено на перманентно актуален (в смисъл на 

исторически, винаги съществуващ, макар и не винаги ясно осъзнаван) проблем- 

подготовката на педагогически специалисти, които ще се реализират във всички 

структурни елементи на образователната ни система. Обикновено, интересът към него 

се събужда в края на всяко отминало или в началото на всяко ново столетие, като се търси 

нова парадигмална система за усъвършенстване на процесите на обучение, образование, 

възпитание и развитие на бъдещите педагози. Отговорите на породените въпроси и 
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обоснованите прогнози за бъдещето се очакват, преди всичко, от научните работници. В 

този смисъл, всяко ново научно схващане, в тази област, има своята стойност.  

     Дисертационното изследване и авторефератът напълно съответстват на изискванията 

на ЗРАСРБ и на Правилника за приложението му, както и на Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ТрУ- 

Стара Загора.  

     Една от водещите характеристики на социалните науки е плурализмът, т. е., 

наличието на множество различни схващания за един и същи проблем, основаващи се на 

възможността да се подходи към разбирането и обяснението му от различни гледни 

точки. Възможност, дължаща се на изключителната сложност на обектите на изследване, 

познание и прогнозиране в социалната реалност. Такъв обект са образованието и 

образователната система на страната. 

     Убеден съм, че предложената за рецензиране дисертация е оригинално дело на доц., 

д-р Румяна Неминска.  

 

2. Актуалност на тематиката  

      Темата е изключително актуална и съвременна, защото е свързана с проблеми от 

различно естество- учебни планове и програми, срокове на обучение, връзка на 

теоретичната подготовка с практическата и др. Въпреки че е актуална, тя не е 

задълбочено разработена у нас, както от педагогическа наука, така и от педагогическата 

психология, методиките на обучение във висшите педагогически училища и другите 

социални науки.  Наистина, има публикации (отделни студии, статии, доклади на 

международни и национални конференции), но те не изчерпват в дълбочина и широта 

тази така интересна тема. По-друг начин стои въпросът с разработката на темата в 

съвременната чужда наука- налице са сериозни емпирични изследвания, стойностни 

публикации, реализация в практиката на лицеи, колежи и университети на идеите за 

същността, съдържанието и възможностите на изследователския подход в науката и 

приложението му в педагогическото образование.   

      Поради това, приветствам опита на доц., д-р Неминска да насочи вниманието си към 

тази тема и да разработи дисертационен труд в теоретичен и практически план, със 

сериозен обхват на респонденти- студенти и преподаватели от редица университети в 

страната. 

 

 



3. Познаване на проблема 

      Доц., д-р Неминска е вникнала в същността и спецификата на изследваната 

проблематика. Образованието й, защитената докторска дисертация в областта на 

педагогическите науки, хабилитацията и сериозният опит, придобит в преподавателската 

дейност в университета, са й осигурили и гарантират висока ерудираност, отлично 

владеене на специфичния тезаурус в областта на изследване и компетентност, даваща 

възможност за сериозна научно-изследователска дейност в избраната тематична област. 

 

4. Методика на изследването 

      Използваната методология и методика на научното изследване в областта на 

избрания предмет почива върху съвременни научни подходи, използвани от 

дидактиката, теорията на възпитанието, методиката на обучение,  психологията на 

личността и психологията на общуването, като изключително важен фактор за 

развитието на личността (в частност, на студентите-бъдещи педагози, обучавани в 

университети у нас). Методологията, чрез която се насочва към разработването на 

дисертационния труд, отговаря на съвременното наукознание и на изискванията за 

разработка на докторска дисертация, чрез използване на логиката на научното дирене, 

системно-структурния изследователски подход и изведени ограничения в творческата 

дейност. 

      Приемам, че докторантката се е насочила към оптимален набор от методи на 

изследване, които гарантират получаване на достатъчен по обем и качество емпиричен 

материал, който, по-късно, е подложен на обстоен научен анализ. 

      Използваната изследователска методика дава възможност да се проведе адекватно на 

целта, задачите и издигнатата хипотеза  изследване, анализ на получените резултати и 

формулиране на изводи и препоръки, както за теорията, така и за педагогическата 

практиката.   

      Сред методите на емпиричното изследване откриваме: 

- анализ на научна литература; 

- анализ на нормативни документи; 

- моделиране; 

- наблюдение; 

- метод на експертна оценка (като базов); 

- критериален анализ; 

- контент-анализ; 



- определяне на абсолютната честота; 

- определяне на процентни величини; 

- прилагане на коефициента на Пирсън за свързаност между явленията; 

- синтез на базата на индуктивно-дедуктивен подход. 

       Тези методи са съвременни, модерни и високоефективни. Събраните с тях 

изследователски данни могат много точно и резултатно да бъдат анализирани и 

получените резултати да помогнат за реализация на издигнатите цели, задачи и хипотеза 

на изследването. 

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносните моменти 

      Структурата на дисертационния труд е много добре организирана, направените 

изводи и обобщения са убедителни. Трите глави са органично свързани и отразяват 

концептуалната рамка, която авторът си поставя. 

      Съдържанието е богато, впечатлява с обхватността си и включените детайли, с 

богатата информираност и умение на автора да организира, представя и анализира 

ключови идеи, да формулира рефлексивна оценка и позиция, да издига или да се 

присъединява към съществуващи тези, които защитава със собствена логика и 

аргументи. Дори и когато някои от тезите изглеждат провокиращо дискусионни и 

допълнително подхранват желанието за по-нататъшното им дебатиране, те дефинитивно 

задържат експертния интерес и внимание и несъмнено стимулират научния плурализъм. 

      Архитектонично, дисертацията включва: увод, три глави, заключение, публикации, 

свързани с темата, библиография и приложения, с общ обем от 432 страници. С най-

голяма тежест и значимост за дисертацията приемаме трета глава: „Емпирично- 

изследователско приложение на изследователския подход. Емпирични данни и 

резултати от изследването“ (с. 205- с. 363), където е направен  анализ на резултатите от 

проведеното емпирично изследване.  

5. 1. Уводът е конструиран много добре и въвежда недвусмислено в значимостта на 

избраната тема, в авторските изследователски рамки и намерения.  

      Обект е изследователското обучение като педагогически феномен/процес, 

предпоставящ необходимостта от специално организирана педагогическа дейност за 

поддържане на качеството на обучение в академична среда. 

      Предмет на дисертационното изследване е процесуалното протичане/реализиране и 

дейностно осигуряване на подготовката на студенти в академична среда за развитие на 



тяхната учебно-изследователска активност, като условие за повишаване на качеството на 

образованието. 

     В увода намират място целта на изследването, с дефинирани две подцели; 6 задачи; 

хипотеза; етапи на дисертационното изследване и методически инструментариум. 

5. 2. Първа глава: „Теоретични, нормативни и научно-изследователски проекции 

на изследователския подход“,  има строго теоретичен характер и изследва всички 

въпроси, свързани с темата. 

      Анализирани са множество теоретични постановки в областта на обучението и 

образованието. Специално внимание е отделено на т. н. Болонски процес и мястото му в 

най-новата история на европейското образование. 

       Личи отличната осведоменост на Р. Неминска- тя познава класическите и модерните 

теории за обучението, различните по вид и същност образователни парадигми, 

приложението на изследователския подход в образователната практика- постановките и 

идеите на философи, психолози, педагози, пишещи на кирилица и латиница, работещи в 

академии, университети и научно-изследователски институти. 

5. 3. Втора глава: „Концептуални основи на изследването“ 

       Според Р. Неминска: „Важна концептуална идея в дисертационното изследване се 

свързва с разбирането, че приложението на изследователския подход към обучението във 

висшeто образование придава на учебния процес нова изследователска функция, 

преориентира процеса на усвояване на знания и умения към организиране на 

изследователска среда, в която студентите усвояват знания, умения и развиват нагласи“ 

(Дисертация: 167). 

      Изведени са три йерархично свързани компонента: 

- Философско-интерпретативен; 

- Изследователско-операционален  (дизайнерски); 

- Рефлексивно-изследователски (методи).    

      Според автора, „изследователският подход е такъв подход на обучение, при който 

използването на общи и специфични методи на научно изследване в процеса на узнаване 

на познанието на всички негови етапи- от възприемане до прилагане на практика, 

довежда до промяна в технологията, а оттам- до повишаване качеството на обучение в 

академична среда“ (Дисертация: 170). 

      В тази глава специално внимание е обърнато на аксиологическата нагласа към 

научната и познавателна дейност. Тя се реализира  като формиращ елемент от културата 



на изследователско учене и преподаване и може да се формира в основата на 

мотивационната структура на личността. 

      В концептуалната теза на автора намираме обстоен анализ на концептуалния 

тезаурус, използван в изследването. 

5. 4. Трета глава: „Емпирично-изследователско приложение на изследователския 

подход. Емпирични данни и резултати от изследването“ 

      В тази глава намираме 12 самостоятелни параграфа, които следват логиката на 

анализа на получените от изследването данни. Много точно е отбелязано, че 

„академичният пример за свобода в преподавателската и изследователска практика 

имплицитно рефлексира върху студентската общност. Именно оттук се заражда 

студентската нагласа за реализиране и развиване на академичната свобода като норма на 

академично поведение, като право на свободен избор в процеса на рефлексивно-

изследователското поле“ (Дисертация: 207). 

      Емпиричните резултати в таблиците, диаграмите и графиките конкретизират 

характеристиката на учебно-изследователските дейности, които се трансформират в 

елементи на рефлексивно-изследователска педагогическа среда. 

 

6. Направените изводи са резултат на сериозен анализ, обхващащ стотици студенти, 

1500 учители и 79 преподаватели от 7 наши университета, диагностицирани по 

предварително избрани признаци. Чрез тях се доказва, че целта и задачите на 

изследването са постигнати, а издигнатата хипотеза- доказана. 

 

7. В заключението се отбелязва, че  „потребностите на учителите, очакванията на 

учениците и възможностите на висшето образование са в колаборация по отношение на 

промяна в методологията на обучение, преодоляване на дилемата знание-факти-оценки 

и въвеждане на компетентностния подход като водещ в цялостната образователна 

мултипарадигмалност. А компетентностният подход, сам по себе си, е методологичното 

ядро на мултипарадигмалните ориентири, към които се съотнася съвременното висше 

образование“ (Дисертация: 364). 

 

8.    Литературни източници 

      Докторантката се позовава коректно на авторите, цитира точно техните позиции и 

становища, посочва в разгърнат план съществуващите теории, както следва:   

- използвани източници- 190, от които 92  на кирилица и 98  на латиница;  



- нормативни документи- 14 на брой.  

      Целият литературен обхват и конкретни профили на използваните източници 

внушават дълбок респект. Те имат не само широко панорамен облик, но и убеждават в 

амбициозността на авторските намерения да се докосне, обхване, анализира, да 

конструира и реконструира значими аспекти на глобалното спектрално развитие на 

изследователския подход при обучението на бъдещите педагози, да отчете и осмисли 

ключови тенденции и прогнози, да формулира значими рефлексивни идеи и да предложи 

модел на изследователския подход за използването му в настоящето и бъдещето. 

      Приемам, че използваната и цитирана литература е напълно достатъчна за цялостен 

анализ на изследвания проблем и придобиване на необходимата компетентност и 

интелектуална готовност за провеждане на емпирична изследователска работа. 

      Езикът на дисертационния труд е академичен, стилът- адекватен за този тип научни 

разработки. Нейното кратко и ясно изразяване правят писмената комуникация и 

изпращаните чрез нея послания разбираеми и осмисляни. Четивността е на високо 

равнище. Стилът и начините на изложение са на необходимото ниво. Използваният 

тезаурус е от областта на изследването и е точно обяснен и анализиран. Считам, че 

дисертацията е собствено научно изследване. Доц., д-р Румяна Неминска е положила 

сериозен интелектуален изследователски труд. 

 

9. Научните приноси са диференцирани в три области: 

- Теоретико-концептуални; 

- Емпирико-прагматични; 

-      Като дисертационен принос се определя приложението на изследователския подход 

в учебния процес и формиране на траектория за изследователско обучение за 

повишаване качеството на обучение и повишаване мотивацията на студентите- педагози. 

      Проведена е подготовка, организация и реализиране на значително по обем 

теоретико-приложно изследване и анализиране на резултатите от обучението на 

студентите. 

 

10. Авторефератът е в обем от 37 страници. 

      Съдържа необходимите съставки, задължителни за подобен труд:  структура на 

дисертационното изследване, анализ на използваната и цитирана литература на автори.  

      В автореферата са отразени публикациите (общ брой 8- 4 в списание „Педагогика“, 1 

в списание „Стратегии на образователната и научна политика“, 1 в списание 



„Педагогически форум“ и 2 статии на английски език в международни списания), чрез 

които дисертационният труд е апробиран в периодични издания. Публикациите са от 

областта на дисертационното изследване. Чрез тях авторът запознава специалистите в 

изследваната област с резултатите от изследването, изводите, препоръките и данните от 

него. Р. Неминска  анализира значими аспекти на тази тема, обобщава тенденции, 

обобщава и разработва аспекти, свързани с доминантни, но и динамично променящи се 

философии на образованието, разглежда образователни парадигми и логично стига до 

артикулиране на потребността от ключови промени в образованието 

        В автореферата са включени   и приносните моменти от дисертационното 

изследване.  

      В него няма отклонения от текста на дисертацията.  

 

11. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

     Получените резултати от изследването трябва да станат достояние на специалистите, 

работещи в университетите, в областта на качеството на обучението, използването на 

изследователския подход за организация на процесите на обучение, образование, 

възпитание и развитие на студентите, получаващи висше педагогическо образование. 

Резултатите от изследването недвусмислено доказват огромния потенциал и 

възможности на този вид обучение в съвременното българско висше образование. 

      Необходимо е, според мен, резултатите от изследването да намерят място по 

страниците на централния педагогически и психологически печат- вестници, списания, 

годишници, сборници, като по този начин научната общественост у нас се запознае с 

решените в изследването проблеми и получените резултати. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Дисертацията на Румяна Неминска е собствено научно изследване, с умело подбрана 

и приложена методика. Вложени са много усилия, които са увенчани с отличен успех. 

Анализът на данните от изследването е точен, последователен и ясен. Стилът и езикът в 

дисертационния труд са на високо научно ниво. Отлично са обяснени основните понятия, 

използвани от дисертанта. 

      Налице е лична ангажираност и съпричастност на автора. Считам, че доц. Р. 

Неминска е отлично запозната с изследваната проблематика. Направените изводи и 

заключения са научно верни и са резултат на обстойния анализ на изследваната 



проблематика. Те пряко се отнасят до реалната възпитателно-образователна практика в 

нашето висше образование.   

      В дисертацията намират място множество графични материали- таблици, схеми, 

графики (повече от 70), които улесняват възприемането на текстовия материал и правят 

по-достъпни излаганите факти и данни. 

      Като се основавам на резултатите, достигнати в дисертационния труд, които 

покриват нормативно установените изисквания  за присъждане на исканата научна 

степен „Доктор на науките“, си позволявам да изразя определено ПОЛОЖИТЕЛНО 

отношение към дисертацията и предлагам на Многоуважаемото Научно жури на ТрУ- 

гр. Стара Загора да присъди научната степен „Доктор на науките“ на доц., д-р Румяна 

Илчева Неминска, в Област на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1. 2. Педагогика, Научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика“, към Катедра „Педагогически и социални науки“. 

 

 

24. 06. 2020 г.                 Рецензент:  

      

Гр. София                                                 (Проф., д. ик. н. Лучиян Милков) 
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1. General presentation of the procedure and the doctoral student 

      Rumyana Neminska presented to the management of the Thracian University and the 

Respected Scientific Jury, appointed by the Rector of TrU, all documents and materials required 

under the defense procedure: dissertation, with a volume of 432 pages, together with appendices 

and graphics; abstract of 37 pages; autobiography; list of publications; diplomas; certificates, 

etc. 

      No violations or deviations from the Regulations were found during the implementation of 

the procedure for presentation, discussion and giving a move for the defense of the doctoral 

dissertation. 

      The dissertation research is dedicated to a permanently topical (in the sense of historical, 

always existing, though not always clearly realized) problem - the training of pedagogical 

specialists who will be realized in all structural elements of our educational system. Usually, 

interest in it is aroused at the end of each past or at the beginning of each new century, looking 

for a new paradigm system for improving the processes of training, education, upbringing and 

development of future educators. The answers to the questions posed and reasonable forecasts 

for the future are expected, above all, from scientists. In this sense, every new scientific concept 

in this field has its value. 

     The dissertation research and the abstract fully comply with the requirements of ZRASRB 

and the Regulations for its application, as well as the Regulations for the conditions and 

procedure for acquiring scientific degrees and for holding academic positions in TrU-Stara 

Zagora. 

     One of the leading characteristics of the social sciences is pluralism, that is, the existence of 

many different conceptions of the same problem, based on the ability to approach its 

understanding and explanation from different points of view. Opportunity due to the extreme 

complexity of the objects of research, knowledge and forecasting in social reality. Such an 

object is the education and the educational system of the country. 

     I am convinced that the dissertation proposed for review is an original work of Assoc. Prof. 

Dr. Rumyana Neminska. 

 

2. Relevance of the topic 

      The topic is extremely relevant and modern, because it is related to problems of different 

nature - curricula, training deadlines, connection of theoretical training with practical and 

others. Although it is up-to-date, it has not been thoroughly developed in our country, either by 

pedagogical science or by pedagogical psychology, teaching methods in higher pedagogical 

schools and other social sciences. True, there are publications (separate studies, articles, reports 

at international and national conferences), but they do not exhaust in depth and breadth this so 

interesting topic. The issue of elaboration of the topic in the modern foreign science is different 

- there are serious empirical researches, valuable publications, realization in the practice of 

lyceums, colleges and universities of the ideas about the essence, content and possibilities of 

the research approach in science and its application. pedagogical education. 

      Therefore, I welcome the attempt of Assoc. Prof. Dr. Neminska to focus on this topic and 

to develop a dissertation in theoretical and practical terms, with a serious range of respondents 

- students and professors from a number of universities in the country. 



 

3. Knowledge of the problem 

      Assoc. Prof. Dr. Neminska has understood the nature and specifics of the researched issues. 

Her education, defended doctoral dissertation in the field of pedagogical sciences, habilitation 

and serious experience gained in teaching at the university have provided her and guarantee 

high erudition, excellent mastery of the specific thesaurus in the field of research and 

competence, enabling serious research. research activity in the chosen thematic area. 

 

4. Research methodology 

      The used methodology and methodology of scientific research in the field of the chosen 

subject is based on modern scientific approaches used by didactics, theory of education, 

teaching methodology, personality psychology and psychology of communication, as an 

extremely important factor for personality development (in particular, of students-future 

pedagogues, trained in universities in our country). The methodology, which focuses on the 

development of the dissertation, meets modern science and the requirements for the 

development of a doctoral dissertation, using the logic of scientific research, system-structural 

research approach and derived limitations in creative activity. 

      I accept that the doctoral student has focused on an optimal set of research methods that 

ensure the receipt of sufficient volume and quality of empirical material, which, later, is 

subjected to a thorough scientific analysis. 

      The used research methodology makes it possible to conduct adequately to the purpose, 

tasks and hypothesis research, analysis of the results and formulation of conclusions and 

recommendations, both for theory and for pedagogical practice. 

Among the methods of empirical research we find: 

- analysis of scientific literature; 

- analysis of normative documents; 

- modeling; 

- observation; 

- method of expert assessment (as basic); 

- criterion analysis; 

- content analysis; 

- determination of the absolute frequency; 

- determination of percentage values; 

- application of the Pearson coefficient for correlation between the phenomena; 

- synthesis based on inductive-deductive approach. 

       These methods are modern, advanced and highly effective. The research data collected with 

them can be very accurately and effectively analyzed and the results obtained can help to 

achieve the goals, objectives and hypothesis of the study. 

 

5. Characteristics and evaluation of the dissertation and the contribution moments 

      The structure of the dissertation is very well organized, the conclusions and summaries are 

convincing. The three chapters are organically connected and reflect the conceptual framework 

that the author sets. 

      The content is rich, impresses with its comprehensiveness and the included details, with the 

rich information and ability of the author to organize, present and analyze key ideas, to 

formulate a reflective assessment and position, to raise or join existing ones, which he defends 

with his own logic. and arguments. Even when some of the theses seem provocatively debatable 



and further fuel the desire for further debate, they definitely retain expert interest and attention 

and undoubtedly stimulate scientific pluralism. 

      Architecturally, the dissertation includes: introduction, three chapters, conclusion, 

publications related to the topic, bibliography and appendices, with a total volume of 432 pages. 

With the greatest weight and significance for the dissertation we accept the third chapter: 

„Empirical research application of the research approach. Empirical data and results of the 

research “(p. 205- p. 363), where an analysis of the results of the conducted empirical research 

was made. 

5. 1. The introduction is constructed very well and introduces unequivocally in the significance 

of the chosen topic, in the author's research frameworks and intentions. 

      The object is research training as a pedagogical phenomenon / process, presupposing the 

need for specially organized pedagogical activity to maintain the quality of education in an 

academic environment. 

      The subject of the dissertation research is the procedural course / realization and activity 

provision of the preparation of students in an academic environment for the development of 

their teaching and research activity, as a condition for increasing the quality of education. 

     The purpose of the research is found in the introduction, with two sub-goals defined; 6 tasks; 

hypothesis; stages of the dissertation research and methodological tools. 

5. Chapter One: "Theoretical, normative and research projections of the research approach" is 

strictly theoretical in nature and explores all issues related to the topic. 

      Numerous theoretical formulations in the field of teaching and education have been 

analyzed. Special attention is paid to the so-called Bologna Process and its place in the recent 

history of European education. 

       R. Neminska's excellent awareness is evident - she knows the classical and modern theories 

of education, different in type and nature educational paradigms, the application of the research 

approach in educational practice - the productions and ideas of philosophers, psychologists, 

pedagogues, writing in Cyrillic and Latin, working in academies, universities and research 

institutes. 

5. 3. Chapter Two: „Conceptual Foundations of Research“ 

       According to R. Neminska: „An important conceptual idea in the dissertation research is 

related to the understanding that the application of the research approach to higher education 

gives the learning process a new research function, reorients the process of acquiring knowledge 

and skills to organize a research environment. which students acquire knowledge, skills and 

develop attitudes “(Dissertation: 167). 

      Three hierarchically connected components are derived: 

- Philosophical-interpretive; 

- Research and operational (design); 

- Reflexive research (methods). 

      According to the author, “the research approach is such an approach to learning in which 

the use of general and specific research methods in the process of learning about knowledge at 

all its stages - from perception to application in practice, leads to change in technology and 

hence to increase the quality of education in an academic environment ”(Dissertation: 170). 

      In this chapter special attention is paid to the axiological attitude towards scientific and 

cognitive activity. It is realized as a formative element of the culture of research learning and 

teaching and can be formed in the basis of the motivational structure of the personality. 

      In the author's conceptual thesis we find a thorough analysis of the conceptual thesaurus 

used in the study. 



5. 4. Third chapter: „Empirical research application of the research approach. Empirical data 

and research results “ 

      In this chapter we find 12 separate paragraphs that follow the logic of the analysis of the 

data obtained from the study. It is very precisely noted that “the academic example of freedom 

in teaching and research practice implicitly reflects on the student community. This is where 

the student's attitude to the realization and development of academic freedom as a norm of 

academic behavior, as a right to free choice in the process of reflective research field 

(Dissertation: 207). 

      The empirical results in the tables, diagrams and graphs specify the characteristics of the 

teaching and research activities, which are transformed into elements of a reflective research 

pedagogical environment. 

 

6. The conclusions are the result of a serious analysis, covering hundreds of students, 1500 

teachers and 79 professors from 7 of our universities, diagnosed on pre-selected grounds. They 

prove that the goal and objectives of the study have been achieved, and the hypothesis raised - 

proven. 

 

7. The conclusion notes that „the needs of teachers, the expectations of students and the 

possibilities of higher education are collaborating in terms of changing the teaching 

methodology, overcoming the knowledge-facts-assessments dilemma and introducing the 

competence approach as a leader in the overall educational multiparadigm. And the competence 

approach, in itself, is the methodological core of the multiparadigmatic guidelines to which 

modern higher education refers“ (Dissertation: 364). 

 

8. Literary sources 

      The doctoral student correctly refers to the authors, quotes exactly their positions and 

opinions, points out in detail the existing theories, as follows: 

- sources used - 190, of which 92 in Cyrillic and 98 in Latin; 

- normative documents - 14 in number. 

      The whole literature scope and specific profiles of the sources used inspire deep respect. 

They have not only a broad panoramic appearance, but also convince of the ambition of the 

author's intentions to touch, cover, analyze, construct and reconstruct significant aspects of the 

global spectral development of the research approach in the training of future educators, to 

consider and comprehend key trends and predictions, to formulate meaningful reflective ideas 

and to propose a model of the research approach for its use in the present and the future. 

      I accept that the used and cited literature is completely sufficient for a comprehensive 

analysis of the researched problem and acquisition of the necessary competence and intellectual 

readiness for conducting empirical research work. 

     The language of the dissertation is academic, the style is adequate for this type of research. 

Its short and clear expression makes the written communication and the messages sent through 

it understandable and meaningful. The readability is at a high level. The style and ways of 

exhibition are at the required level. The thesaurus used is from the field of research and has 

been precisely explained and analyzed. I believe that the dissertation is my own research. Assoc. 

Prof. Dr. Rumyana Neminska has done serious intellectual research work. 

 

9. Scientific contributions are differentiated into three areas: 

- Theoretical and conceptual; 



- Empirical-pragmatic; 

- As a dissertation contribution is defined the application of the research approach in the 

educational process and the formation of a trajectory for research training to increase the quality 

of education and increase the motivation of students-teachers. 

      The preparation, organization and realization of a significant volume of theoretical and 

applied research and analysis of the results of the students' education have been carried out.  

 

10. The abstract is 37 pages long. 

      It contains the necessary ingredients required for such work: structure of the dissertation 

research, analysis of the used and cited literature of authors. 

      The abstract reflects the publications (total number 8-4 in the journal „Pedagogy“, 1 in the 

journal „Strategies of educational and scientific policy“, 1 in the journal „Pedagogical Forum“ 

and 2 articles in English in international journals), through which the dissertation work has been 

tested in periodicals. The publications are in the field of dissertation research. Through them 

the author acquaints the specialists in the researched field with the results of the research, the 

conclusions, the recommendations and the data from it. R. Neminska analyzes significant 

aspects of this topic, summarizes trends, summarizes and develops aspects related to dominant 

but also dynamically changing philosophies of education, considers educational paradigms and 

logically arrives at articulating the need for key changes in education 

        The abstract also includes the contributing moments from the dissertation research. 

      There are no deviations from the text of the dissertation. 

 

11. Recommendations for future use of dissertation contributions and results 

     The results of the research should be made available to the specialists working at the 

universities in the field of the quality of education, the use of the research approach for the 

organization of the processes of education, upbringing and development of the students 

receiving higher pedagogical education. The results of the study unequivocally prove the huge 

potential and opportunities of this type of education in modern Bulgarian higher education. 

      It is necessary, in my opinion, that the results of the research find a place on the pages of 

the central pedagogical and psychological press - newspapers, magazines, yearbooks, 

collections, thus the scientific community in our country gets acquainted with the problems 

solved in the study and the results. 

 

CONCLUSION 

      Rumyana Neminska's dissertation is her own research, with a skillfully selected and applied 

methodology. Many efforts have been made, which have been crowned with excellent success. 

The analysis of the survey data is accurate, consistent and clear. The style and language in the 

dissertation are at a high scientific level. The basic concepts used by the dissertation are 

perfectly explained. 

      There is a personal commitment and empathy of the author. I believe that Assoc. Prof. R. 

Neminska is well acquainted with the researched issues. The conclusions are scientifically 

correct and are the result of a thorough analysis of the studied issues. They directly relate to the 

real educational practice in our higher education. 

      The dissertation contains a number of graphic materials - tables, diagrams, graphs (more 

than 70), which facilitate the perception of the text material and make more accessible the 

presented facts and data. 



      Based on the results achieved in the dissertation, which cover the statutory requirements for 

awarding the required scientific degree „Doctor of Science“, I allow myself to express a positive 

POSITIVE attitude to the dissertation and offer to the Honored Scientific Jury of TrU- Stara 

Zagora to award the scientific degree „Doctor of Science“ to Assoc. Prof. Dr. Rumyana Ilcheva 

Neminska, in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, Professional field 1. 2. 

Pedagogy, Scientific specialty „Theory of education and didactics“, at the Department 

„Pedagogical and social sciences“. 

 

 

June 24, 2020                                                            Reviewer: 

 

City. Sofia                                                 (Prof. Lucian Milkov, Doctor of Science) 
 


