
 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.н. Юлия Георгиева Дончева 

(Русенски университет „Ангел Кънчев“) 

на материалите, представени във връзка с открита процедура, за провеждане 

на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“,  

в област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално 

направление 1.2. Педагогика, по Теория на възпитанието и дидактика 

 

1. Данни за конкурса и законосъобразност на процедурата. 

На обявения в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г. за нуждите на Тракийски 

университет, Стара Загора, катедра „Педагогически и социални науки“ 

конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ се явява единствен 

кандидат в лицето на доц. д-р Мария Славова Тенева. Съгласно проведеното 

заседание със Заповед на Ректора на ТрУ №1324/08.06.2021 г., на 22 юли 2021 

г. и на основание чл. 29 от ЗРАСРБ и чл. 86, Приложение 8.4. от ПРАСТрУ 

след преглеждане на представените документи, членовете на комисията 

единодушно допускат до участие в конкурса кандидатката. 

Спазените срокове и представената документация отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и Правилника 

за развитието на академичния състав на Тракийския университет, като по този 

начин се гарантира законността на процедурата. 

Няма констатирани нарушения, процедурата е в ход, конкурсът е 

легитимен. 

 

2. Кратки биографични данни за кандидата. 

Доц. д-р Мария Тенева завършва начална училищна педагогика. 

Осемнадесет години работи като начален учител в гр. Казанлък. Защитава 

магистратура, ОКС „магистър“ по специалност Начална педагогика в ПУ 

„Паисий Хилендарски“. През 2008 г. ВАК дава на доц. Тенева образователната 

и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.07.01 – Теория на 

възпитанието и дидактика на базата на защитена дисертация на тема 

„Самооценяването на учениците от началния етап на основното образование“. 

През 2009 г. започва академичната ѝ кариера след успешен конкурс за асистент 

по дидактика в Тракийския университет. През 2012 г. печели и конкурс за 



 

 

„доцент“ в област на висшето образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика. През периода 2013-2016 г. 

изпълнява длъжността Ръководител на катедра ,,Педагогически и социални 

науки”, Педагогически факултет на Тру. За периода 2016-2019 г. е била Научен 

секретар на ПФ на ТрУ. От януари 2020 г. до настоящия момент е ръководител 

на катедра ,,Педагогически и социални науки” в ПФ на ТрУ. 

Владее руски и английски език на ниво „Добро“, според Европейската 

езикова рамка и представените сертификати и дипломи. 

 

3. Общо описание на представените материали (научни трудове). 

3.1. Колегата, доц. Тенева, участва в конкурса с научна продукция 

представена обзорно по-долу (Таблица 1), съпоставена с изпълнение на 

минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, Област 

1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“. 

 
Таблица 1. Съпоставими минимални изисквани брой точки по групи показатели за 

академичната длъжност професор 

Група Съдържание 

Професор 
 Минимални 
национални 
изисквания 

Доц. д-р Мария 
Тенева 

А Показател 1 50 50 

 

1. Дисертационен труд за присъждане на 
образователна и научна степен "доктор" 
Тенева, М. „Самооценяване на учениците от 
началния етап на основното образование” – 
Дисертационен труд за присъждане на ОНС 
,,доктор” по научна специалност 05.07.01. Теория на 
възпитанието и дидактика. Защитен на 03.04.2008 г. 

50 50 

Б Показател 2 - - 

 
2. Дисертационен труд за присъждане на научна 
степен "доктор на науките" 

- - 

В Показател 3 100 100 

 

3. Хабилитационен труд - монография 
3.1. Тенева, М., 2020 г., Ученето и неговата ефективност 
(3.- 4. клас), Тракийски университет, Педагогически 
факултет, Стара Загора, 155 стр. ISBN: 978-954-314-101-
2. 

100 100 

Г Сума от показателите от 4 до 10 200 710 

 

4. Публикувана монография, която не е представена 
като основен хабилитационен труд 

4.1. Лавренцова, Е. М. Тенева, 2019, „Отпадането от 
училище“, Тракийски университет, Педагогически 

100 200 



 

 

факултет, Стара Загора, 234 стр. (увод 5-8 стр.; Втора 
част 136-234 стр.) ISBN: 978-954-314-094-7. 
4.2. Тенева, М. „Кой е добър учител?“, 2017, Тракийски 
университет, Педагогически факултет, Стара Загора, 211 
стр. ISBN: 978-954-314-085-5. 

 

5. Публикувана книга на базата на защитен 
дисертационен труд за присъждане на образователна 
и научна степен "доктор" или за присъждане на научна 
степен "доктор на науките" 

75 - 

 
6. Статии и доклади, публикувани в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация 

30/n  370 

 
7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани 
списания с научно рецензиране или публикувани в 
редактирани колективни томове 

10/n  
 

95 

 
8. Студии, публикувани в научни издания, реферирани 
и индексирани в световноизвестни бази данни с 
научна информация 

45/n - 

 
9. Студии, публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактирани 
колективни томове 

15/n 45 

 10. Публикувана глава от колективна монография 
20/n 

 
- 

Д Сума от показателите от 11 до 13 100 400 

 

11. Цитирания или рецензии в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация или в монографии и 
колективни томове 

15 150 

 
12. Цитирания в монографии и колективни томове с 
научно рецензиране 

10 
 

120 
 

 
13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания 
с научно рецензиране 

5 130 

Е Сума от показателите от 14 до края 100 135 

 14. Придобита научна степен "доктор на науките" 40 - 

 
15. Ръководство на успешно защитил докторант (n е 
броят съръководители на съответния докторант) 
 

40/n 40 

 
16. Участие в национален научен или образователен 
проект 

15 75 

 
17. Участие в международен научен или 
образователен проект 

20 20 

 
18. Ръководство на национален научен или 
образователен проект 

30 - 

 
19. Ръководство на международен научен или 
образователен проект 

40 - 



 

 

 
20. Публикуван университетски учебник или учебник, 
който се използва в училищната мрежа 

40/n - 

 
21. Публикувано университетско учебно пособие или 
учебно пособие, което се използва в училищната 
мрежа 

20/n - 

 

От Таблицата 1 е видно, че кандидатът не само изпълнява, но и в голяма 

част от показателите (Г, Д и Е) надвишава минималните наукометрични 

показатели, изискуеми за заемане на академична длъжност „Професор“. За 

целите на настоящата процедура е представила публикувани три 

монографични труда, един основен хабилитационен труд монография на 

тема „Ученето и неговата ефективност (3.-4. клас)“, и 2 Публикувани 

монографии, които не са представена като основен хабилитационен труд: 

„Кой е добър учител?“ и „Отпадането от училище“.  

В конкурса доц. д-р Тенева участва самостоятелно и в съавторство с 15 

публикации от Показател: Статии и доклади, публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация. 10 публикации от Показател: Статии и доклади, публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове. И 3 студии, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. 

Има успешно защитил докторант; участвала е 5 в национални научен или 

образователен проекта, както и в 1 международен. 

Приложената справка за научнометричните показатели показва, че 

кандидатката има общ сумарен брой от 1395 точки, с над 845 т. от изискващите 

се по правилник 550. 

На базата на представените по-горе факти давам положителна 

оценка и удостоверявам, че доц. д-р Мария Тенева отговаря напълно на 

общите условия за придобиване на академичната длъжност „професор“. 

 

3.2. Изпълнение на допълнителните показатели, посочени в чл. 87, ал. 

3 от Правилника за развитието на академичния състав на Тракийски 

университет 

➢ Учебната дейност – справката показва, че кандидатката има 25 

Разработени учебни програми/водени учебни дисциплини в образователни и 

квалификационни форми; 5 научни ръководства на дипломанти; 3 

ръководства на университетски или факултетни научноизследователски 

проекти; участвала е с 11 доклада  в международни научни форуми в чужбина 

самостоятелно и в съавторство; член е на 3 редакционни колегии на научни 

списания; давала е 6 пъти своята експертна оценка като член в състава на 

научни журита предимно в Тракийски университет, Стара Загора. 



 

 

През периода 2016-2021 г. е участник в експертни групи към МОН за 

оценяване на учебници за средното училище. Била е член на групи за изготвяне 

на експертни оценки за учебниците по литература за V клас, български език за 

VIII клас, компютърно моделиране за III клас, родинознание за I клас. 

Давам своята положителна оценка и заявявам, че доц. д-р Мария 

Тенева отговаря на допълнителните показатели включени в чл. 61, ал. 3 

от Правилника на приложение на ЗРАСРБ и чл. 87, ал. 3 от Правилника за 

развитието на академичния състав на Тракийския университет. 

 

4. Научни приноси.  

Изцяло приемам представената справка за научните ѝ приноси. Чрез 

експонираните публикации кандидатката има претенциите за теоретико-

практично обогатяване на две основни педагогически области – училищна 

дидактика и педевтология. Според мен приносите ѝ са категорично повече във 

втората сфера.  

4.1. Отражение на научните публикации на кандидата в 

литературата (известни цитирания). 

Доц. д-р Мария Тенева доказва 10 цитирания в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация или в монографии и колективни томове; 12 цитирания в 

монографии и колективни томове с научно рецензиране и 26 цитирания в 

нереферирани списания с научно рецензиране. Това e показател, че е следен 

учен в областта си.   

 

5. Преподавателска работа. 

Беспорни са аудиторната и извънаудиторната ѝ заетост, титуляр и водещ 

лектор е на основната дисциплина „Дидактикаˮ.  Представя за конкурса 

разработени 22 учебни програми. 

Не посочва членство в авторитетни научни организации. 

 

6. Критични бележки. 

В представения основен хабилитационен труд се прави опит за анализ 

ефективността на училищното учене. При изясняване на неговата същност се 

забелязва недостатъчно диференциране между понятията „дидактическа 

ефективност“ и „ефективно учене“. Авторката дава дефиниции на „успешно 

учене“ и „ефективно учене“, но изхождайки от постулата, че обучението е 

бинарен процес и обучението само по себе си е целенасочен и предварително 

организиран процес, къде тогава остава преподаването и кои са 

характеристиките на ефективното преподаване? То за съжаление абсолютно 

липсва, а  от там се получава и непълно обвързване с ефективното учене? В 



 

 

такъв случай как може да се отговори на въпроса, че и да се изведат изводи по 

отношение в какво се изразява разликата между успешно и ефективно учене, 

при липсата на преподаването? В монографията се преплитат идеи на 

различни автори, което е правилно, но на отделни моменти авторството не е  

достатъчно коректно отбелязано, което определено прилича и е присвояване 

на чужд текст. Освен това в цялата записка, нито в дизайна на изследването, 

никъде не се споменава за преподаването, което е в основата на правилния и 

ефективен начин за успешното възприемане и осмисляне на знанията. 

Например, от изследователските задачи, номер три: „3) Да се обосноват 

надеждни критерии за измерване на ефективността на ученето по български 

език на учениците от 3. клас и по математика на учениците от 4. клас на 

началния етап на основното образование.“, тук въпросът ми е: Ако не е 

преподадено ефективно, как ще се реализира „успешно учене“ и „ефективно 

учене“? Тоест научният труд няма основен сегмент?! Говори се за обучение 

без преподаване?! Което на този етап е абсурдно и категорично неприемливо. 

Моля, да ми бъде разяснено! 

В другия монографичен труд, се търси отговор на въпроса „Кой е добър 

учител?“. Втората изследователска задача е формулирана по следния начин: 

„Да се обосноват надеждни фактори за определяне облика на добрия учител“. 

При запознаването с текста възникват въпроси като: може ли да се сложи знак 

за равенство между представените фактори, оказващи влияние върху 

професионалния избор (с. 10) и тези „надеждни фактори“?; Кои са те?; Кога 

започва изграждането, формирането на добрия учител?; При какви етапи 

преминава то? В монографията доц. Тенева изяснява проблема за 

професионалното ориентиране и мотивацията за избор към учителската 

професия от младите хора. Проведеното изследване сред 232 студенти и 30 

учители в периода 2013-2017 г. е в основата при очертаване професионално 

значимите качества за упражняване на учителската професия и „рисуване“ 

облика на добрия учител. Но не е изведена необходимостта от такова 

изследване, кого и за какво ползва?! Какъв е смисъла да се изведат и установят 

тези фактори? Да не говорим, че в болшинството си те са общоизвестни, къде 

е новото, дисертабилното? Не са маркирани нито в целта, предмета, обекта, 

хипотезата, че и в цялата записка на научния труд, цитирам: „Предмет на 

изследването са факторите, определящи облика на добрия учител.“?! 

Фундаменталната идея на такъв род научни изследвания са да се изведат 

значими факти, от които да последват положителни наложителни промени. 

След като са установени „факторите, определящи облика на добрия учител“, 

какво следва от това? Моля, да ми бъде разяснено! 

 Направените забележки и констатации не омаловажават научните 

трудове. Моля, да се приемат като маркери за недопускане на неточности и 



 

 

нонсенс, особено от тук нататък, където академичната длъжност професор 

задължава да бъдете абсолютен пример за всички, които ще е напълно 

нормално да се сравняват по Вас.  

    

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Въз основа на гореизказаното, на базата на изпълнените основни 

наукометрични и допълнителни показатели, предлагам на колегите от 

уважаемото научно жури да се гласува положително, присъждайки на доц. д-

р Мария Славова Тенева академичната длъжност „Професор“ в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, по Теория на възпитанието и дидактика, за нуждите на Тракийски 

университет, Стара Загора, катедра „Педагогически и социални науки“.  

 

 

 

27.09.2021 г.                 Член на научното жури:  

                                                           (Проф. д.н. Юлия Дончева) 



 

 

 

S T A N D P O I N T 

by Prof. DSc. Julia Georgieva Doncheva 

(‘Angel Kanchev’ University of Ruse) 

of the materials submitted in connection with an open procedure for conducting 

 a competition for the academic position of "professor", in the field of higher 

education 1. Pedagogical sciences, professional field  

1.2. Pedagogy, in Theory of Education and Didactics 

 

1. Data on the competition and legality of the procedure. 

On the announcement in GN, issue 43/21.05.2021 for the needs of the Trakia 

University, Stara Zagora, Department of Pedagogical and Social Sciences, a 

competition for the academic position of "Professor" is the only candidate in the 

person of Assoc. Prof. PhD. Maria Slavova Teneva. According to the meeting held 

by Order of the Rector of TrU №1324/08.06.2021, on July 22, 2021 and pursuant to 

Art. 29 of ZRASRB and Art. 86, Annex 8.4. from PRASTrU after reviewing the 

submitted documents, the members of the commission unanimously admit the 

candidate to participate in the competition. 

The observed deadlines and the submitted documentation meet the 

requirements of ZRASRB, the Regulations for its application and the Regulations 

for the development of the academic staff of the Trakia University, thus guaranteeing 

the legality of the procedure. 

No violations have been found, the procedure is underway, the competition is 

legitimate. 

 

2. Brief biographical data about the candidate. 

Assoc. Prof. PhD. Maria Teneva graduated in primary school pedagogy. For 

eighteen years he worked as a primary school teacher in the town of Kazanlak. She 

defended his master's degree, Master's degree in Primary Education at the ‘Paisii 

Hilendarski’ University of Plovdiv. In 2008 the Higher Attestation Commission 

awarded Assoc. Prof. Teneva the educational and scientific degree "Doctor" in the 

scientific specialty 05.07.01 - Theory of Education and Didactics on the basis of a 

defended dissertation on "Self-assessment of students from the initial stage of 

primary education." In 2009 she began her academic career after a successful 

competition for assistant didactics at the Trakia University. In 2012 he won a 



 

 

competition for "associate professor" in the field of higher education 1. Pedagogical 

sciences, Professional field 1.2. Pedagogy. During the period 2013-2016 she held 

the position of Head of the Department of Pedagogical and Social Sciences, Faculty 

of Pedagogy of TrU. For the period 2016-2019 she was Scientific Secretary of the 

Faculty of Finance of TrU. From January 2020 to the present she is the head of the 

Department of Pedagogical and Social Sciences at the Faculty of Pedagogy. 

She speaks Russian and English at the "Good" level, according to the European 

language framework and the presented certificates and diplomas. 

 

3. General description of the presented materials (scientific papers). 

3.1. The colleague, Assoc. Prof. Teneva, participated in the competition with a 

scientific production presented in an overview below (Table 1), compared with the 

implementation of the minimum national requirements under Art. 2b, para. 2 and 3 

of ZRASRB, District 1. Pedagogical sciences, Professional field 1.2. Pedagogy, 

specialty "Theory of education and didactics". 

 
Table 1. Comparable minimum required number of points by groups of indicators for the 

academic position of professor 

Group Contents 

Professor 
 Minimum 
national 

requirements 

Assoc. Prof. PhD 
Maria Teneva 

А Indicator 1 50 50 

 

1. Dissertation work for awarding educational and 
scientific degree "Doctor" 
Teneva, M. „Self-assessment of students from 
the initial stage of primary education”- 
Dissertation work for awarding ONS 
"Doctor" in scientific specialty 05.07.01. Theory of 
education and didactics. Defended before a scientific 
commission (jury) on April 3, 2008. 

50 50 

B Indicator 2 - - 

 
2. Dissertation work for awarding the scientific degree 
"Doctor of Sciences" 

- - 

V Indicator 3 100 100 

 

3. Habilitation work - monograph 
3.1. Teneva, M., 2020, Learning and its effectiveness (3rd-
4th grade), Trakia University, Faculty of Pedagogy, Stara 
Zagora, 155 p. ISBN: 978-954-314-101-2. 

100 100 

G Sum of indicators from 4 to 10 200 710 

 
4. Published monograph, which is not presented as a 
main habilitation thesis 
4.1. Lavrentsova, M. Teneva, 2019, “Dropping out of 

100 200 



 

 

School”, Trakia University, Faculty of Pedagogy, Stara 
Zagora, 234 p. (input 5-8 pages; Second part 136-234 
pages) ISBN: 978-954-314-094-7. 
4.2. Teneva, M. "Who is a good teacher?", 2017, Trakia 
University, Faculty of Pedagogy, Stara Zagora, 211 p. ISBN: 
978-954-314-085-5. 

 

5. Published book on the basis of a defended dissertation 
for awarding an educational and scientific degree 
"Doctor/PhD" or for awarding a scientific degree "Doctor 
of Sciences" 

75 - 

 
6. Articles and reports published in scientific journals, 
referenced and indexed in world-famous databases of 
scientific information 

30/n  370 

 
7. Articles and reports published in non-peer-reviewed 
journals with scientific review or published in edited 
collective volumes 

10/n  
 

95 

 
8. Studies published in scientific journals, referenced and 
indexed in world-famous databases with scientific 
information 

45/n - 

 
9. Studies published in non-peer-reviewed journals with 
scientific review or published in edited collective volumes 

15/n 45 

 10. Published chapter of a collective monograph 20/n - 

D Sum of indicators from 11 to 13 100 400 

 
11. Citations or reviews in scientific journals, referenced 
and indexed in world-famous databases with scientific 
information or in monographs and collective volumes 

15 150 

 
12. Citation in monographs and collective volumes with 
scientific review 

10 
 

120 

 
13. Citation or review in unreferenced journals with 
scientific review 

5 130 

Е Sum of indicators from 14 to the end  100 135 

 14. Acquired scientific degree "Doctor of Sciences" 40 - 

 
15. Management of a successfully defended doctoral 
student (n is the number of co-supervisors of the 
respective doctoral student) 

40/n 40 

 
16. Participation in a national scientific or educational 
project 

15 75 

 
17. Participation in an international scientific or 
educational project 

20 20 

 
18. Management of a national scientific or educational 
project 

30 - 

 
19. Management of an international scientific or 
educational project 

40 - 

 
20. Published university textbook or textbook used in the 
school network 

40/n - 



 

 

 
21. Published university textbook or textbook used in the 
school network 

20/n - 

 

Table 1 shows that the candidate not only performs, but also in most of the 

indicators (G, D and E) exceeds the minimum scientometric indicators required to 

hold the academic position of "Professor". For the purposes of this procedure, she 

submitted three published monographs, one main habilitation paper, a monograph 

on “Learning and its effectiveness (grades 3-4)”, and 2 published monographs, 

which were not presented as a main habilitation paper: “Who is a good teacher?” 

and “Dropping out of school”. 

Assoc. Prof. PhD Teneva participated in the competition independently and in 

co-authorship with 15 publications from the Index: Articles and reports published 

in scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases with 

scientific information. 10 publications from Indicator: Articles and reports 

published in unreferred journals with scientific review or published in edited 

collective volumes. And 3 studies published in non-peer-reviewed journals with 

scientific review or published in edited collective volumes. 

She has successfully defended her doctoral dissertation; has participated 5 in 

national scientific or educational projects, as well as in 1 international. 

The attached reference for the scientometric indicators shows that the candidate 

has a total number of 1395 of points, with over 845 points of those required by 

regulations 550. 

Based on the facts presented above, I give a positive assessment and certify 

that Assoc. Prof. PhD. Maria Teneva fully meets the general conditions for 

acquiring the academic position of "professor". 

 

3.2. Implementation of the additional indicators specified in Art. 87, para. 

3 of the Regulations for the development of the academic staff of the Trakia 

University 

The educational activity - the reference shows that the candidate has 25 

Developed curricula/guided academic disciplines in educational and qualification 

forms; 5 scientific manuals of graduates; 3 manuals of university or faculty research 

projects; has participated with 11 papers in international scientific forums abroad 

independently and in co-authorship; is a member of 3 editorial boards of scientific 

journals; She has given 6 times her expert assessment as a member of scientific 

juries, mainly at the Trakia University, Stara Zagora. 

During the period 2016-2021 she was a participant in expert groups at the 

Ministry of Education and Science for the evaluation of textbooks for high school. 

She was a member of groups for preparing expert assessments for textbooks in 



 

 

literature for 5th grade, Bulgarian language for 8th grade, computer modeling for 3rd 

grade, homeland studies for 1st grade. 

I give my positive assessment and declare that Assoc. Prof. PhD Maria 

Teneva meets the additional indicators included in Art. 61, para. 3 of the 

Regulations for application of ZRASRB and art. 87, para. 3 of the Regulations for 

the development of the academic staff of the Trakia University. 

 

4. Scientific contributions. 

I fully accept the reference provided for her scientific contributions. Through 

the exhibited publications the candidate has the claims for theoretical and practical 

enrichment of two main pedagogical areas - school didactics and pedeftologia. In 

my opinion, her contributions are definitely more in the second area. 

4.1. Reflection of the candidate's scientific publications in the literature 

(known citations). 

Assoc. Prof. PhD Maria Teneva proves 10 citations in scientific journals, 

referenced and indexed in world-famous databases with scientific information or in 

monographs and collective volumes; 12 citations in monographs and collective 

volumes with scientific review and 26 citations in unreferred journals with scientific 

review. This is an indication that he is a followed scientist in his field. 

 

5. Teaching work. 

Her classroom and extracurricular employment are indisputable, she is the 

incumbent and leading lecturer of the main discipline "Didactics". Presents 22 

curricula developed for the competition. 

Does not indicate membership in authoritative scientific organizations. 

 

6. Critical remarks. 

In the presented main habilitation work an attempt is made to analyze the 

effectiveness of school learning. In clarifying its nature, there is insufficient 

differentiation between the concepts of "didactic efficiency" and "effective 

learning". The author gives definitions of "successful learning" and "effective 

learning", but based on the postulate that learning is a binary process and learning 

itself is a purposeful and pre-organized process, then where does teaching remain 

and what are the characteristics of effective teaching? Unfortunately, it is absolutely 

missing, and from there comes an incomplete commitment to effective learning? In 

this case, how can the question be answered, even if conclusions are drawn regarding 

what is the difference between successful and effective learning, in the absence of 

teaching? The monograph intertwines ideas of different authors, which is correct, 

but at times the authorship is not marked correctly enough, which is definitely 

similar and is the appropriation of a foreign text. Furthermore, in the whole note, nor 



 

 

in the design of the research, there is no mention of teaching, which is the basis of 

the correct and effective way for the successful perception and comprehension of 

knowledge. For example, from the research tasks, number three: "3) To substantiate 

reliable criteria for measuring the effectiveness of Bulgarian language learning of 

3rd grade students and mathematics of 4th grade students at the initial stage of 

primary education.", here my question is: If it is not taught effectively, how will 

"successful learning" and "effective learning" be realized? That is, scientific work 

does not have a main segment?! Are we talking about training without teaching?! 

Which at this stage is absurd and categorically unacceptable? Please let me know! 

 

In the other monograph, the answer to the question "Who is a good teacher?" 

Is sought. The second research task is formulated as follows: "To substantiate 

reliable factors for determining the appearance of a good teacher." When reading the 

text, questions arise such as: can a sign be placed for equality between the presented 

factors influencing the professional choice (p. 10) and these “reliable factors”?; Who 

are they?; When does the building, the formation of a good teacher begin ?; At what 

stages does it pass? In the monograph Assoc. Prof. Teneva clarifies the problem of 

professional orientation and the motivation for young people to choose the teaching 

profession. The survey conducted among 232 students and 30 teachers in the period 

2013-2017 is the basis for outlining the professionally significant qualities for 

practicing the teaching profession and "painting" the image of a good teacher. But 

the need for such a study has not been identified, who does it use and for what?! 

What is the point of deriving and establishing these factors? Not to mention that 

most of them are well known, where is the new, dissertable? They are not marked 

either in the purpose, the subject, the object, the hypothesis that in the whole note of 

the scientific work, I quote: "The subject of the research are the factors that 

determine the appearance of a good teacher."?! The fundamental idea of this kind of 

research is to derive significant facts from which to make positive necessary 

changes. Once the "factors that determine the appearance of a good teacher" have 

been identified, what follows? Please let me know!  

 

The remarks and findings made do not belittle the scientific works. Please be 

taken as markers to avoid inaccuracies and nonsense, especially from now on, where 

the academic position of professor obliges you to be an absolute example to all who 

would be perfectly normal to compare yourself to you. 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSION. 

Based on the above, based on the basic scientometric and additional indicators, 

I propose to colleagues from the esteemed scientific jury to vote positively, awarding 

Assoc. Prof. PhD. Maria Slavova Teneva the academic position "Professor" in 

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

Theory of Education and Didactics, for the needs of the Trakia University, Stara 

Zagora, Department of Pedagogical and Social Sciences. 

 

 

 

 

 

27.09.2021                       Member of the scientific jury:  

                                                          (Prof. DSc. Julia Doncheva) 


