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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Мария Славова Тенева 

преподавател в Педагогически факултет на Тракийски университет,  

Стара Загора 

Относно: участие в състава на научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност ,,доцент“ по ,,Теория на възпитанието и 

дидактика (Чуждоезикова комуникация на английски език)“, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, обявен от Тракийски университет за нуждите на Педагогически 

факултет, публикуван в Държавен вестник бр. 86/06.10. 2020 г. 

Данни за конкурса: 

Конкурсът за заемане на академична длъжност ,,доцент“ по ,,Теория на 

възпитанието и дидактика (Чуждоезикова комуникация на английски език)“, в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, за нуждите на Педагогически факултет на 

Тракийски университет, е обявен в Държавен вестник бр. 86/06.10. 2020 г. 

За участие в конкурса е постъпил един брой документи – от ас. д-р 

Златка Димитрова Желязкова  

Данни за кандидата: 

 Златка Димитрова Желязкова през 1994 г. завършва висше образование 

в СУ ,,Св. Климент Охридски“, специалност Английска филология, 

квалификация – Специалист по английска филология и учител по английски 

език и литература, специализация езиковедска. От 1994 до 2005 г. работи като 

преподавател по английски език в ГПЧЕ ,,Ромен Ролан“ – Стара Загора. От 

2005 г. до настоящия момент работи като асистент по английски език в 

педагогически факултет на Тракийски университет, Стара Загора. През 2016 г. 

защитава дисертация за придобиване на ОНС ,,доктор“ по Теория на 

възпитанието и дидактика на тема ,,Интерактивен модел за обучение на 

студентите в граматичните времена в английски език“.  

Характеристика на научната продукция: 

Кандидатът Златка Димитрова Желязкова участва в конкурса с научна 

продукция, която е в съответствие с критериите по групи показатели, 

съобразно минималните национални изисквания на ЗРАСРБ и ПРАСТрУ, за 

заемане на академична длъжност ,,доцент“. 

Представени са от кандидата за оценка 1 монография и 17 публикации. 
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Научната продукция на кандидата се отличава с теоретични анализи и 

авторски емпирични изследвания по значими проблеми в областта на 

чуждоезиковото обучение. Тематиката на научните разработки очертава 

гносеологичното поле, в което се разпростират професионалните интереси и 

търсения на кандидата, а именно: усвояването на английска граматика от 

студенти-педагози, рационална организация на обучението по английски език, 

чуждоезиковото обучение като средство за приемане на културното 

многообразие, стратегии за повишаване на ефективността в чуждоезиковото 

обучение. 

В монографията ,,Ефективно усвояване на английска граматика (за 

английската граматика, между каноничното и иновативното)“, се поставя 

акцент върху интерактивната същност на процеса на обучение и ролята на 

взаимодействието между участниците в него за ефективното усвояване на 

граматичните времена в обучението по английски език. Предложен е 

сравнително нов, интерактивно базиран, дидактически модел за усвояване на 

граматичните времена в английския език с доказана от изследователя 

ефективност. Изхожда се от педагого-психологическото разбиране за 

интерактивността като иманентна същност на качественото обучение, като се 

представя рационално-емпиричен опит да се установи до каква степен 

интерактивните техники и търсенето на алгоритми за представяне на 

английската граматика подпомагат именно тази трудна и специфична материя, 

каквато е усвояването на граматичните времена в английския език. 

Предлаганият авторски модел разкрива възможност за оптимизиране на 

качеството на чуждоезиковото обучение, включващо като неотменни 

характеристики комуникативен и междуличностно перцептивен обмен, 

базирани върху идеите на конструктивизма и интеракционизма.  

Статиите на кандидата удовлетворяват минималните национални 

изисквания по показател ,,Г“ и съответстват на тематиката на обявения 

конкурс. Те визират различни аспекти и проблеми в областта на обучението 

по английски език и представят оригинални авторски виждания за решаване 

на диагностицираните проблеми. Публикациите на кандидата представляват 

теоретичен принос в университетската дидактика по отношение на 

рационалното организиране и провеждане на чуждоезиковото обучение на 

студенти от педагогическите специалности. Чрез тях научните търсения на 

Златка Димитрова Желязкова  получават широка популяризация в научните 

среди не само в България, но и в международен аспект. За това свидетелства 

посочения от кандидата списък с 15 цитирания от български и чуждестранни 

автори. Това е показател, че значимостта на теоретичните и емпиричните 

изследвания на кандидата се оценява високо от изследователите в областта на 
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педагогиката и намират отражение в техните научни разработки. 

Популяризацията на резултатите от своите научни изследвания, след защитата 

на дисетационния си труд, Златка Димитрова Желязкова реализира чрез 

участие в 4 международни научни форума в чужбина (Хърватия, Турция, 

Северна Македония, Чехия), на които представя научни доклади в 

гносеологичното поле на обучението по английски език.  

Преподавателска дейност: 

От 2005 година до настоящия момент Златка Димитрова Желязкова 

заема позициите на асистент по английски език, а след защитата на 

докторската си дисертация през 2016 г. и на лектор по Методика на обучението 

по английски език. Тя е автор на учебни програми по Английски език за 

студентите от специалности ПНУП, НУПЧЕ, Социална педагогика, Специална 

педагогика, както и на учебна програма по Методика на обучението по чужд 

език за студенти от специалност НУПЧЕ, които се обучават в Педагогическия 

факултет на Тракийски университет. 

 В академичната си дейност Златка Димитрова Желязкова се отличава 

със своите умения за работа в екип и академична етика при съвместната работа 

с преподаватели и студенти, за което свидетелстват участията й в работните 

екипи на международни, национални и университетски научни проекти, 

участията й в международни преподавателски мобилности, както и в 

обучения, семинари и научни форуми. Тези активности са валидизирани чрез 

приложените от кандидата 31 сертификата. 

Приноси: 

Научните приноси на кандидата са оригинални, с изразен научно-теоретичен 

и практико-приложен характер. Те са обогатяващи научната теория и практика 

в областта на чуждоезиковото (англоезиковото) обучение.  

Приемам диференцираните от кандидата приноси на научната продукция. 

Заключение: 

Документите и материалите, представени за участие в настоящия конкурс от 

Златка Димитрова Желязкова, са в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

развитие на академичния състав в Република България и съответния 

Правилник за развитие на академичния състав на Тракийски университет, 

Стара Загора. 

Продукцията на кандидата съдържа теоретични и практико-приложни 

приноси. 

Научната и преподавателска квалификация на Златка Димитрова 

Желязкова са в съответствие със заявените потребности на ПФ на ТрУ, чрез 

обявяването на настоящия конкурс. 
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Предлагам на членовете на научното жури и на Факултетния съвет на 

Педагогически факултет при Тракийски университет да присъдят на ас. д-р 

Златка Димитрова Желязкова академичната длъжност „доцент” по 

,,Теория на възпитанието и дидактика (Чуждоезикова комуникация на 

английски език)“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, 
 

 

25.01.2021 г.    Изготвил становището: 

Стара Загора    /доц. д-р Мария Тенева/ 
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REPORT 

by Assoc. Prof. Dr Mariya Slavova Teneva 

lecturer at the Faculty of Education at Trakia University,  

Stara Zagora 

Refering to: participation in the board of a scientific jury for conducting a 

competition for the academic position "Associate Professor" in "Theory of 

Education and Didactics (Foreign Language Communication in English)", in the 

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

announced by  Trakia University for the needs of the Faculty of Education, published 

in the State Gazette, issue № 86 / 06.10. 2020. 

Data about the competition: 

The competition for the academic position of "Associate Professor" in 

"Theory of Education and Didactics (Foreign Language Communication in 

English)" in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 

1.2. Pedagogy, for the needs of the Faculty of Education at Trakia University, was 

published in the State Gazette issue number 86 / 06.10. 2020. 

One set of documents has been submitted for participation in the competition 

– that of Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova.  

Data about the candidate: 

 In 1994 Zlatka Dimitrova Zhelyazkova  graduated from Sofia University "St. 

Kliment Ohridski”, specialty English Philology, qualification – Specialist in English 

Philology and teacher of English language and literature, with a specialization in 

linguistics. From 1994 to 2005 the candidate worked as an English teacher at 

"Romain Rolland" Foreign-language High School in Stara Zagora. Since 2005 to the 

present she has been working as an assistant professor of English at the Faculty of 

Education at Trakia University, Stara Zagora. In 2016 she defended a dissertation 

for the acquisition of the Educational and Scientific Degree "Doctor"/PhD in Theory 

of Education and Didactics under the topic "An Interactive Model for Teaching 

English Grammar Tenses to University Students". 

Characteristics of the candidate's scientific production: 

The candidate Zlatka Dimitrova Zhelyazkova participates in the competition 

with scientific production, which is in accordance with the criteria by groups of 

indicators, according to the minimum national requirements of the Law on the 

development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations 

for the development of the academic staff at Trakia University, for the academic 

position of "Associate Professor". 
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1 monograph and 17 publications were submitted by the candidate for 

evaluation. 

The scientific production of the candidate is distinguished by theoretical 

analyzes and authentic empirical research on significant problems in the field of 

foreign language teaching. The topics of the presented scientific works outline the 

gnoseological field in which the professional interests and searches of the candidate 

spread, namely: the acquisition of English grammar by pedagogical students, 

rational organization of English language teaching, foreign language teaching as a 

means of accepting cultural diversity, strategies to increase the effectiveness of 

foreign language learning. 

In the monograph "Effective learning of English grammar (about English 

grammar, between the canonical and the innovative)”, an emphasis is placed on the 

interactive nature of the learning process and the role of interaction between its 

participants for the effective learning of grammar tenses in English language 

teaching. A relatively new, interactively based, didactic model for learning grammar 

tenses in English with researcher-proven effectiveness has been proposed. It is based 

on the pedagogical-psychological understanding of interactivity as an immanent 

essence of quality learning, presenting a rational-empirical attempt to establish the 

extent to which interactive techniques and the search for algorithms for presenting 

English grammar support this difficult and specific subject, which the learning of 

grammar tenses in English presents. The proposed by the author model reveals an 

opportunity to optimize the quality of foreign language learning, including as 

inalienable characteristics communicative and interpersonal perceptual exchange, 

based on the ideas of constructivism and interactionism.  

The candidate's articles meet the minimum national requirements uder 

indicator "D" and correspond to the topic of the announced competition. They 

address various aspects and problems in the field of English language teaching and 

present original views of the author for solving the diagnosed problems. The 

candidate's publications represent a theoretical contribution to university didactics 

in terms of the rational organization and the conduct of foreign language training for 

students of the pedagogical specialties. Through them, the scientific research of 

Zlatka Dimitrova Zhelyazkova is widely popularized in the scientific community not 

only in Bulgaria but also internationally. This is evidenced by the list of 15 citations 

by Bulgarian and foreign authors indicated by the candidate. This is an indicator that 

the importance of the theoretical and empirical research of the candidate is highly 

valued by researchers in the field of pedagogy and is reflected in their research. The 

popularization of the results of her scientific research, after the defense of her 

dissertation, Zlatka Dimitrova Zhelyazkova realized through participation in 4 

international scientific forums abroad (Croatia, Turkey, Northern Macedonia, the 
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Czech Republic), where she presented scientific reports in the gnoseological field of 

English-language education.  

Teaching activity: 

Since 2005 to the present, Zlatka Dimitrova Zhelyazkova has held the 

positions of Assistant Professor of English Language and since defending her 

doctoral dissertation in 2016, she has been a lecturer in English Language Teaching 

Methodology. She is the author of English language curricula for students majoring 

in PNUP (pre-school and primary-school pedagogy}, NUPCHE (primary-school 

education with a foreign language), Social Pedagogy, Special Pedagogy, as well as 

a curriculum for the students in Foreign Language Teaching Methodology for 

NUPCHE, studying at the Faculty of Education at Trakia University. 

In her academic activity, Zlatka Dimitrova Zhelyazkova is distinguished by 

her skills for teamwork and academic ethics in working with teachers and students, 

as evidenced by her participation in the working teams of international, national and 

university research projects, her participation in international teaching mobilities, as 

well as in trainings, seminars and scientific forums. These activities have been 

validated by the 31 certificates attached by the applicant. 

Contributions: 

The scientific contributions of the candidate are original, with a pronounced 

scientific-theoretical and practically-applied character. They enrich the scientific 

theory and practice in the field of foreign language (English) education. 

I accept the contributions of the scientific production differentiated by the candidate. 

Conclusion: 

The documents and materials submitted for participation in this competition 

by Zlatka Dimitrova Zhelyazkova are in accordance with the requirements of the 

Academic Staff Development Act in the Republic of Bulgaria, the Regulations for 

Academic Staff Development in the Republic of Bulgaria and the respective 

Regulations for the Academic Staff Development at the Faculty of Education at 

Trakia University, Stara Zagora. 

The candidate's production contains theoretical and practical contributions. 

The scientific and teaching qualifications of Zlatka Dimitrova Zhelyazkova 

are in accordance with the stated needs of the Faculty of Education at Trakia 

University, by announcing the present competition. 

 

I propose to the members of the Scientific Jury and the Faculty Council of 

the Faculty of Education at Trakia University to award Dr. Zlatka Dimitrova 

Zhelyazkova the academic position of "Associate Professor" in "Theory of 

Education and Didactics (Foreign Language Communication in English)", in 
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the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. 

Pedagogy,  
 

 

25.01.2021                   Author of the Report: 

Stara Zagora    /assoc. prof. Dr. Mariya Teneva/ 

 

 

 

 


