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Относно:  Дисертационен труд за присъждане на  научна степен „доктор на 

науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактиката“, 

област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика ,  на тема: „Приложение на изследователския 

подход за повишаване на качеството при академичното обучение на 

студенти педагози”  на   доц. д-р  Румяна Неминска,  , Катедра 

„Педагогически и социални науки” ,Педагогически факултет, Тракийски 

университет.  

 

Оценката за представения дисертационен труд  на доц. д-р  Румяна 

Неминска е извършена  на базата на няколко критерия, съответстващи за 

такъв вид научна разработка: 

І.Актуалност и значимост на изследователския проблем. 

ІІ.Научна и методологична обоснованост на проблема. 

ІІІ.Обхват и представителност на изследването. Резултати и 

интерпретация. 

ІV.Приносна стойност на научно-изследователския труд за теорията и 

практиката. 

V.Структура и дизайн на изложението, стил и език. 

VІ. Заключение 

 

 

 

 

 

І.Актуалност и значимост на изследователския проблем 

 



Актуалността на изследването  е в търсенето на  промяна в методите 

на преподаване, така че да се повиши интереса и развие мотивацията на 

учещите се младежи. В този смисъл , според доц. Неминска , тя се определя 

от няколко  паралелни тенденции: 

1. Нарастващият интензитет на международните образователни връзки и 

контакти и стремежът да се развие трансформирането на кредити от различни 

европейски университети 

В дисертационния труд доц. Неминска обръща внимание на  

глобализационните процеси,  цитирайки резултатите от Берлинската среща, 

които намират своя отзвук във Форума на Болонския процес в Льон-ла-Ньов, 

чиято цел е да се изработи стратегия за сътрудничество в сферата на висшето 

образование в глобален мащаб, свързана с целите на Болонския процес. 

Авторът внимателно анализира документите, изработени в съответствие  

взетите решения и специално се спира върху  Комюникето от Льовен, в което   

се набелязват основните области на дейност през следващото десетилетие. 

Акцентите са поставени върху   продължаващото обучение, заетостта, 

обучението, ориентирано към студента, мисията на образованието, 

отвореността  към други страни, мобилността, финансирането на висшето 

образование, като съвкупността от всички тези условия позволяват 

създаването на Европейското пространство за висше образование , което се 

обявяват като приоритет  за следващ етап след 2010 г. Специално внимание 

авторът отделя на водещата инициатива „Младеж в движение“ ,  която има за 

цел да подобри постиженията на образователните системи и да улесни 

навлизането на млади хора на пазара на труда. Целта е да бъдат подобрени 

резултатите и международната привлекателност на висшите учебни 

заведения в Европа, чрез   насърчаване на   студентската и стажантската 

мобилност и подобряването на възможностите за реализация на младите 

хора, както и чрез установяване на връзки между университетите и 

националните програми и ресурси и  съпоставянето  на резултатите на 

университетите и образователните резултати в глобален контекст.  

2.Втората актуална тенденция, която е обект на анализ в дисертационния 

труд е свързана с националните практики за  въвеждане на иновации и 

иновативни модели в различните нива на образование, така че да се 

реализира идеята, насочена към “образование за интелигентен растеж“.  

В тази връзка   е коментирана  въведената   три-степенна система на висше 

образование: бакалавър  , която позволява получаване на цялостна представа 

за характера на професионалното направление и специалността и  предоставя 

възможности за овладяване на широкопрофилни теоретични знания и 

практически умения;магистър , която дава възможност за   задълбочена 

научно - теоретична и специализирана подготовка по специалността чрез  



усвояване основите на научноизследователската, научно-приложната и/или 

художествено-творческата дейност и  докторската степен , която е 

последната образователна степен в тази триделна система има за цел да 

осигури подготовката на кадри с тясна фундаментална подготовка в дадена 

сфера. 

3.Третата тенденция , която се анализира в дисертационния труд е свързана с 

качеството на образование и с  въпроса за промяна на парадигмалните 

основания и мултипарадигмални ориентири във висшето образование. Тук 

изследваните приоритетни процеси са продиктувани от критериите  за 

национални измерения на европейско пространство във висшето образование 

и са тясно свързани с оценяването  на качеството на висшето образование. 

Описан е процесът на  утвърждаване на ефективни критерии за качество при 

външното оценяване и акредитация, вкл. следакредитационно наблюдение и 

контрол, както и ефективни критерии, използвани от системите за 

осигуряване на качеството на институционално ниво.; развитието на 

научноизследователската, художественотворческата, спортната и здравната 

дейност.  

 

ІІ.Научна и методологична обоснованост на проблема 

Дисертационният труд се състои от увод три глави и заключение. 

Основният  текст  съдържа   390 страници, 10   приложения , 39  таблици,.26  

графики ,  6 схеми.Списъкът на използвана литература съдържа 204 

източника. 

В концептуалната рамка са дефинирани обектът и предметът, целите, 

задачите и  хипотезата на изследване, етапите на изследване  както и 

методическия инструментариум.  

По отношение на последния се очертава широката интердисциплинарна 

методологична основа, върху която е разработена  теоретичната и емпирична 

част на изследването. На базата на интердисциплинарния фокус към 

изследваните явления в качеството на изследователски подход се прилага   

методически плурализъм. Авторът доц. Неминска е убедително доказва, че 

използването на изследователски инструментариум от други дисциплини 

води до обогатяване и разширяване възможностите на мултиметодологията в 

изследователския подход. Авторът  Неминска дефинира  

мултиметодологията  като изследователска методология, с множество 

проекции, при която се комбинират множество методи от различни научни 

области с цел извличане на максимално полезна информация по даден научен 

проблем, като  по този начин използването на изследователски 

инструментариум от други дисциплини води до обогатяване и разширяване 



възможностите на мултиметодологията в изследователския подход. В 

конкретното изследване чрез използването на  мултиметодологията авторът  

постига по-добър фокус върху научно-изследователски проблеми,  целево 

интегриране и комбиниране на прилаганите  методи,очертаване на 

изследователските резултати и прилагане на методи за оценка и анализ на 

качествено изследване. Особено предимство на дисертационния труд е , че 

използването на изследователската мултиметодология обхваща и обобщава 

разнообразни философски позиции, без авторът да бъде заложник на една от 

тях. Този холистичен , интегративен подход гарантира обективност и 

правдивост на изследването. 

 В изследователския инструментариум са използвани методи, които имат 

моделиращ и съпътстващ характер, което гарантира   качеството на  

изследване чрез получаване на  по-задълбочени и по-комплексни отговори на 

изследователските въпроси. В дисертационната разработка е използван 

комплекс от    изследователски методи, в който влизат :моделирането , в 

качеството на  основен изследователски метод, наблюдението, използвано в  

рефлексивно-изследователската му същност, педагогически учебен проект 

педагогическо аргументативно есе,казусът, педагогическата  интерпретация 

на дидактическа визуализация и саморефлексивния въпросник.  
 

ІІІ.Обхват и представителност на изследването. Резултати и 

интерпретация 

 

Експерименталната част на дисертационния труд на доц Неминска   

впечатлява с логиката на представянето на елементите на изследователския 

замисъл-изследователската теза, концепцията на дисертационното 

изследване, обектно- предметната област, с прецизно формулирани цел и 

задачи, хипотеза, контингент, инструментариум. 

Адекватно са подбрани и убедително са обосновани и представени  целта и 

задачите на проучването и инструментариума.  

Очертана е логиката на представяне на изследователските компоненти, 

подчинена  на всеобщия научен принцип за взаимно съответствие между цел, 

хипотеза, инструментариум на изследването, обединени върху основата на 

изследователската концепция. Дисертационният труд е разработен на базата 

на широк обхват на проучването: проведени са  изследвания с 1545  учители  

и 79 университетски преподатели. Убедителна е логиката и обосновката в 

представянето и обработката на получените емпирични данни.  

 Получените взаимозависимости между изследваните променливи  са 

обсъдени задълбочено и богато са визуализирани. 

 



 

ІV.Приносна стойност на научно-изследователския труд за теорията и 

практиката 

 

Приемам формулировката на приносите на дисертационният труд, така както 

авторът ги е анализирал,  като бих искала да коментирам по- детайлно  част 

от тях. 

Съгласна съм с доц. Неминска , че приносните моменти на дисертационната 

разработка могат да се определят като теоретични и емпирични. 

Към теоретичните приноси, или както авторът ги нарича „теоретично –

концептуални” биха могли да бъдат отнесени: 

1.Дефиниране на понятието „ качество на образованието”, на базата на 

интерпретация на европейски и национални научни източници. 

Фундаменталните характеристики на понятието, изведени в дисертационния 

труд го определят като - динамично, постоянно променящо се; релевантно на 

политики, икономики и образователни иновации; пряко свързано с 

професионализма и преподавателската култура на преподавателя, 

предоставящо възможност за трансфер на знания и компетенции чрез гъвкави 

учебни програми, културна и мултипарадигмална среда за развитие на 

личностни и научни интереси; утвърждаващо се в   културната  среда на  

академичната аудитория; управляемо и оказващо прогностично и 

операционално въздействие върху вътрешната и външна структура  на 

процеса на обучение. 

Според автора основен генератор в качеството на образование  

е взаимодействието преподавател – студент и именно тази  субектност 

оформя качеството на обучение . 

2. Втори важен теоретичен принос се отнася до разработването на идеята за   

мултипарадигмалност и мултиметодология в обучението с цел повишаване 

качеството на академичното обучение. Такъв подход, както авторът твърди е 

характерен  за преподаватели, които репрезентират свой собствен опи  като 

използват интерпретативната и критична парадигми. В границите на 

дисертационното изследване се приема, че мултипарадигмалност и 

мултиметодология  водят до промяна в начините на преподаване, така че да 

се повиши интереса и развие мотивацията на учещите се младежи. 

 Приемам напълно теоретичния принос на автора, който  се съдържа в научния 

извод, че   мултидисциплинарните методи са възможност за 

трансформиране на различни философски позиции в нови знания чрез научно 

предизвикателство и значимо откритие. Мултиметодологията предоставя 

възможност за интегриране на различни теоретични перспективи, като чрез 

тях се обслужват всички етапи на научното изследване. 



 3.Приемам иновативното разбиране на автора, което позволява в границите 

на дисертационния труд  да се приеме , че при приложение на 

изследователски подход, процесът на обучение 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.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 

напреподаването и ученето.  

 

Практико-приложни приноси  

1.В дисертационния труд авторът предлага работно определение за 

рефлексивно-изследователскатехнология, разбирана като  дейностно 

ориентирана структура, обвързана с целите на обучението, пряко 

рефлектираща върху качеството и резултатността в процеса на обучението.Тя 

е дефинирана като  рефлексивна технология за обучение на студенти е 

нейната ориентираност към приложение на мултитаксономичен модел и 

преподавателска саморефлексивност. В операционален план рефлексивно-

изследователската технология има алгоритмичен и дейностен характер, 

реализирана чрез компонентите : проект/тема, педагогическо есе, казус. 

2. Практико- приложен принос на дисертационния труд е извеждането на  

съдържателната същност на рефлексивно-изследователските методи, чрез 

които се провежда изследването. В границите на изследователската учебна 

среда педагогическият проект, педагогическото есе, дидактически казус, и 

педагогически казус приемат характеристиките наизследователското 

обучение.  

3.Важен практико- приложен принос на дисертационният труд е 

използваният в реализираното  изследване    инструментариум, който  е 

дейностно ориентиран и съдържа пропедевтични и прогностични функции. 

Той е изграден като таксономична система от интеграционни методи и 

съдържа следните характеристики: двустепенна критериална насоченост, 

таксономична структурираност на последователно и целенасочено- 

приложените методи, които са компоненти от цялостното оценяване и 

проследяване на познавателната активност на студентите. 

Прилагането на изследователския подход в учебния процес е предпоставка за 

формиране на изследователско обучение, повишаващо  качеството на 

обучение и мотивацията на студентите педагози. 
_ 

 



V.Структура и дизайн на изложението, стил и език 

 

По отношение на този критерий , представената дисертация на доц. 

Неминска се отличава с:  

1.Логическо разгръщане на идейния замисъл, ясно и точно формулиране и 

аргументиране на отделните акценти от съдържанието, които насочват към 

основното и значимото в тях; дизайна на научния труд, който съдържа 

логически определени и взаимносвързани глави. 

2. Представяне на форматната и съдържателна характеристика на всяка глава  

чрез: 

- целенасочено формулиране на заглавието и следващите 

подзаглавия;  

- стремеж към осигуряване на максимално точно, ясно и полезно 

интерпретиране, обобщение и обосновка на постановки, идеи , 

резултати; 

- стремеж към използване на синтезирано научно –релативно 

поднасяне на информацията,  чрез точен понятиен апарат и 

проблематичен анализ; 

- използване на четивен стил, без да бъдат  направени компромиси с 

научните критерии. 

Авторефератът представлява убедителна синтезирана презентация на 

дисертационния труд. 

Доц. Неминска има 8 публикации в български и чуждестранни научни 

списания върху теми , релативни на темата на  дисертационния труд или 

части от него. 
        

   VІ. Заключение 

          В заключение изразявам мнение, че дисертационният труд на тема: 

„Приложение на изследователския подход за повишаване на качеството 

при академичното обучение на студенти педагози” на доц. Д-р Румяна 

Неминска отговаря на всички изисквания на Закона за развитието на 

академичния състав на Република България и Правилника за развитие на 

академичния състав в Тракийски университет. Авторът е разпознаваем и 

авторитетен учен и преподавател  у нас и в чужбина. Притежава завидни 

умения за осъществяване  на изследователска  дейност и преподава важни за 

формиране на необходимите компетентности дисциплини у студентите по 

педагогика. Убедено давам своя положителен вот за присъждането на доц.д-р   

Румяна Неминска на научната степен „доктор на  науките»по научна 

специалност „Теория на възпитанието и дидактиката“, област на висше 



образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика . 

 

28.07.2020                                                       Подпис:  

Стара Загора                                   (проф. д-р Ж. Стойкова, д. н.)    

 

 

 

 

REVIEW 

 

by Prof. Dr. Zhaneta Stoykova Dobreva, DSc  

lecturer at the Faculty of Education at Trakia University, Stara 

Zagora  

 

On: Dissertation paper for the scientific degree of Doctor of Science under 

scientific specialty “Theory of Education and Didactics”, field of higher education 

1.Pedagogical sciences, professional field 1.2 Pedagogy, titled “Application of the 

research-based approach in improving the quality of the academic training of 

pedagogy students”, submitted by Assoc. Prof. Dr. Rumyana Neminska, 

Department of Pedagogical and Social Sciences, Faculty of Education, Trakia 

university.    

 

The evaluation of the dissertation paper presented by Assoc. Prof. Dr. Rumyana 

Neminska was conducted on the basis of a number of criteria characteristic of this 

type of research paper:   

І.Relevance and significance of the research problem.  

ІІ.Scientific and methodological soundness of the research problem.  

ІІІ.Scope and representativeness of the study. Results and interpretation.  

ІV.Value of the research paper’s contribution to theory and practice.  



V.Structure and design of the presentation, style and language. 

VІ. Conclusion 

 

 

І.Relevance and significance of the research problem 

 

The relevance of this study can be found in the exploration of the possible 

changes in teaching methods that would result in increasing the interest and 

developing the motivation of young university students. In this respect, Assoc. 

Prof. Nemiska claims that this process is determined by a number of parallel 

tendencies:     

1. The increasing intensity of international educational connections and contacts, 

and the intention to develop the transfer of credits from different European 

universities.  

In her dissertation paper, Assoc. Prof. Neminska draws attention to the processes 

of globalization, citing the results of the Berlin meeting, which were reflected at 

the ministerial conference at Louvain-la-Neuve, whose purpose was to develop a 

strategy for cooperation in the field of higher education on a global scale, in line 

with the goals of the Bologna process. The author carefully analyzes the 

documents drawn up in response to the decisions reached there, paying special 

attention to the Leuven Communiqué which delineates the primary areas of action 

for the following decade. The emphasis is placed on continuing education, 

employment, student-centered learning, the mission of education, openness to 

other countries, mobility, higher education funding. The totality of these conditions 

set the groundwork for the establishment of the European Higher Education Area, 

which was declared a priority for the next stage of the process starting in 2010. The 

author draws special attention to the leading initiative “Youth on the Move”, which 

is designed to improve the achievement of education systems and to facilitate the 

entry of young people into the job market.  The goal is to improve outcomes and 

increase the international appeal of institutions of higher education in Europe by 

encouraging student and internship mobility and improving the employment 

opportunities of young people, both through the establishment of links between 

universities and national programs and resources, and through comparison of 

university and educational outcomes in a global context.        

2.The second tendency subject to analysis in the dissertation paper is connected 

with the national practices in the implementation of innovations and innovative 

models at different levels of education for the purposes of fulfilling the concept of 

“Education for Smart Growth”.  

In this context, the paper discusses the implemented three-cycle system of higher 

education: Bachelor’s degree, which leads to overall familiarization with the nature 



of the professional field and specialty, and provides the means of mastering general 

theoretical knowledge and practical skills; Master’s degree, which provides in-

depth scientific, theoretical and specialized preparation in the chosen field through 

intimate familiarization with the fundaments of scientific research, applied 

scientific and/or artistic and creative activity; and Doctoral degree, which is the 

highest education degree in this three-part system, and is designed to provide 

professionals with in-depth, highly specialized knowledge in a specific field.     

3.The third tendency analyzed in the dissertation paper relates to the quality of 

education and the question of the shift in the paradigm foundations and multi-

paradigm targets in higher education. The priority processes examined in the paper 

stem from the criteria for the national dimensions of the European Higher 

Education Area and are closely connected with the assessment of the quality of 

higher education. The paper describes the process of establishing effective quality 

criteria in external evaluation and accreditation, incl. post-accreditation monitoring 

and control, as well as effective criteria used in the quality assurance systems at the 

institutional level; the development of scientific research, artistic and creative, 

sports and health activity.   

 

ІІ.Scientific and methodological soundness of the research problem 

The dissertation paper consists of an introduction, three chapters and a 

conclusion. The main body contains 390 pages, 10 appendices, 39 tables, 26 

graphs and 6 schemes. The List of References includes 204 individual sources.  

The conceptual framework specifies the object and subject, the goals, objectives 

and hypothesis of the study, the research stages, as well as the methodological 

instruments.  

Regarding the last of the aforementioned aspects, the paper stands out with its 

broad interdisciplinary methodological foundation upon which the theoretical and 

empirical part of the study is built. Based on the interdisciplinary focus on the 

phenomena examined in the paper, methodological pluralism is applied as the 

research approach. The author, Assoc. Prof. Neminska, convincingly proves that 

the use of research instruments from other disciplines leads to enhancement and 

expansion of the capacity of multi-methodology in the research-based approach. 

The author defines multi-methodology as a research methodology with multiple 

projections which combines numerous methods from different fields of science for 

the purposes of obtaining maximum useful information on a given research 

problem, thereby allowing the use of the research instruments from different 

disciplines to lead to enhancement and expansion of the capacity of multi-

methodology in the research-based approach. In this specific study, the author uses 

multi-methodology for better focus on scientific research problems, purposeful 



integration and combination of the applied methods, delineation of the research 

results and application of the methods of research quality assessment and analysis. 

An important quality of this dissertation paper is that the use of research multi-

methodology encompasses and outlines different philosophical positions, while the 

author does not become fully dependent on any of them. This holistic, integrative 

approach ensures the objectivity and soundness of the research.   

 The research instruments include methods that have a modeling and supporting 

role, which contribute to the quality of the research by providing more in-depth 

and complex answers to the research questions. The research paper utilizes a 

complex array of research methods that includes: modeling, functioning as a 

primary research method, observation, used in its reflexive and research capacity, 

pedagogical project-based learning, pedagogical argumentative essay, case study, 

pedagogical interpretation of didactic visualization and self-reflection 

questionnaire.      
 

ІІІ.Scope and representativeness of the research. Results and interpretation.  

 

The experimental portion of Assoc. Prof. Neminska’s dissertation paper stands out 

with the logic employed in the presentation of the elements of the research plan – 

the research thesis, the concept of the dissertation paper, the object and subject, the 

precisely formulated goal and objectives, hypothesis, contingent, instruments.  

The goal and objectives of the study and the instruments are adequately selected 

and convincingly substantiated.   

The logic of the presentation of the research components is delineated. It follows 

the universal scientific principle of mutual correspondence among goal, hypothesis 

and instruments of the study, unified under the umbrella of the research concept. 

The dissertation paper was developed on the basis of large-scale research: 1545 

teachers and 79 university lecturer were involved in this study. The logic and 

reasoning of the presentation and the processing of the collected empirical data are 

convincing.   

 

 

ІV.Value of the research paper’s contribution to theory and practice 

 

I concur with the author’s analysis and formulation of the contributions of the 

dissertation and will comment on and examine more thoroughly some of these 

contributions. 

I agree with Assoc. Prof. Neminska’s statement that the contributions of the 

dissertation paper can be defined as theoretical and empirical.  



The theoretical contributions, which the author calls “theoretical and conceptual” 

contributions include the following:  

1.Defining the term “quality of education” based on the interpretation of European 

and national scientific sources. The fundamental characteristics of the term, 

described in the dissertation, define it as – dynamic and constantly changing;  

relevant to policies, economies and educational innovations; directly connected 

with the professionalism and teaching culture of the instructor, providing the 

conditions for the transfer of knowledge and competencies through flexible 

curricula, a well-informed and multi-paradigm environment for the development of 

personal and scientific interests; established in the cultural environment of the 

academic auditorium; manageable and exercising prognostic and operational 

influence on the internal and external structure of the learning process.  

According to the author, the main driving force of education quality is the teacher-

student interaction, which is the foundation of the formation of the quality of 

training.  

2. A second significant theoretical contribution refers to the development of the 

idea of multi-paradigmality and multi-methodology in education for the purposes 

of improving the quality of academic training. This type of approach, as the author 

claims, is characteristic of teachers who represent their own experience using the 

interpretative and critical paradigms. The dissertation study postulates that multi-

paradigmality and multi-methodology lead to changes in the teaching methods, 

resulting in increased interest and improved the motivation in young learners.  

I fully endorse the theoretical contribution of the author found in the scientific 

conclusion that multidisciplinary methods provide the opportunity to transform 

different philosophical positions into new knowledge through scientific challenge and 

significant findings. The multi-methodology allows for the integration of different 

theoretical perspectives that facilitate all stages of scientific research.  

 3. I agree with the innovative view of the author that entails the idea that, within 

the scope of the dissertation paper, the application of the research-based approach 

transforms the process of education into a process of research-based education, and 

its innate subject characteristics – learning and teaching, develop into reflexive and 

research-based learning and reflexive and research-based teaching. The research-

based approach is regarded as a pragmatic innovative approach that corresponds to 

the modern projections and conceptions of the scientific community on the 

development of critical thinking, transversal skills and competencies in the area of 

teaching and learning.  

 

Practical and applied contributions 

1.In the dissertation paper, the author presents a working definition of reflexive 

research-based technology. It is understood as an activity-oriented structure 



aligned with the goals of education that directly reflects on the quality and 

outcomes of the learning process. It is defined as a reflexive technology for student 

training and involves the application of a multi-axiomatic model and teacher self-

reflexivity. In operational terms, reflexive and research-based technology 

demonstrates algorithmic and activity-focused characteristics. It is realized through 

the components of project/topic, pedagogical essay and case study.   

2. The practical and applied contribution of the dissertation paper consists in the 

elucidation of the content characteristics of the reflexive and research-based 

method the study is based upon. Within the scope of the research environment, the 

pedagogical project, pedagogical essay, the didactic case study and the pedagogical 

case study assume characteristics of research-based training.  

3.An important practical and applied contribution of the dissertation paper can be 

found in the instruments used in the study, which are activity-oriented and exhibit 

propaedeutic and prognostic functions. It is structured as a taxonomic system of 

integrative methods and contains the following characteristics: two-stage criteria-

based orientation, taxonomic structuring of successively and purposefully applied 

methods, which are components of the overall assessment and tracking of the 

cognitive activity of students.  

The application of the research-based approach in the learning process is a 

prerequisite for the formation of research-based training that improves the quality 

of education and the motivation of pedagogy students.  

 

V.Structure and design of the presentation, style and language 

 

With respect to this criterion, the dissertation presented by Assoc. Prof. Neminska 

is characterized by:  

1.Logical development of the conceptual plan, clear and precise formulation and 

substantiation of the different points of focus of the contentс, drawing attention to 

their main and most significant aspect; the design of the research paper consists of 

logically defined and mutually connected chapters.    

2. Presentation of the format and content characteristics of every individual chapter 

through:  

- purposeful formulation of the heading and subheadings;  

- pursuit of highest degree of precision, clarity and usefulness of the 

interpretation, summary and substantiation of the experimental set-up, 

ideas, results;  

- succinct, scientifically relative presentation of the information using 

precise terminology and problem analysis;    

- readable writing style that meets the criteria of scientific precision.  

The author’s summary of the dissertation is convincing and succinct.  



Assoc. Prof. Neminska has published 8 articles in Bulgarian and international 

scientific journals on problems that relate to the topic of the dissertation paper or 

parts of it.   
        

   VІ. Conclusion 

          In conclusion, I consider the dissertation paper titled: “Application of the 

research-based approach in improving the quality of the academic training of 

pedagogy students” presented by Assoc. Prof. Rumyana Neminska as fully 

compliant with the requirements of the Act for the Development of the Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulation for the Development of the 

Academic Staff of Trakia University. The author is a renowned and distinguished 

scholar and academic in Bulgaria and abroad. She possesses excellent skills for 

scientific research and teaches academic disciplines that are important for the 

formation of necessary competencies in pedagogy students. I fully endorse the 

application of Assoc. Prof. Rumyana Neminska for the scientific degree of Doctor 

of Science under scientific specialty “Theory of Education and Didactics”, field of 

higher education 1.Pedagogical sciences, professional field 1.2 Pedagogy.    

 

28.07.2020                                                       Signature:  

Stara Zagora                                                  (Prof. Dr. Zh. Stoykova, DSc.)    

 


