
                                                 

Становище 

от  проф. д-р Таня Борисова, д.н. , член на научното жури  за заемане на академичната 

длъжност  „професор“ в  област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика, 

Заповед № 2770/26.10.2021 г. на Ректора на Тракийски университет -  Стара Загора 

     В конкурса за заемане на академична  длъжност: „професор“, ДВ, бр.86 от 15.10.2021г. 

документи е подала доц. д-р Иванка Шивачева - Пинеда. Предоставените документи са в 

съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав, Правилника за 

неговото прилагане, както и на Правилника за  развитие на академичния състав на ТрУ и 

отговарят на минималните национални изисквания за  научната област.  

1. Кратки биографични данни 

     След завършване на висшето си образование, доц. д-р Иванка Шивачева – Пинеда работи 

като преподавател по педагогически дисциплини от 1987г. Защитила е научната и 

образователна степен „доктор“ и работи във факултет „ Техника и технологии“ - Ямбол до 

2012 г. От тогава до днес е доцент н ПФ на ТрУ по теория на възпитанието и дидактика.  

2. Общо описание на представените материали 

 

Доц. д-р Иванка Шивачева - Пинеда участва в конкурса за професор с:  

- хабилитационен труд /монография/; 

- две учебни помагала в съавторство и три студии ;  

-  седем статии в реферирани и индексирани световно известни бази данни; 

- 16 статии в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове. Представените материали са коректно подредени според  показателите 

за изпълнение на  минималните национални изисквания в област на висше образование : 1. 

Педагогически науки. 

 



3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата     
Доц. д-р Иванка Шивачева публикува в в реферирани списания и има цитирания  в 

световно известни бази данни.  

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

   4.1. Учебно-педагогическа дейност  

 Доц. д-р Шивачева води академични курсове в ПФ на ТрУ за бакалаври, магистри и 

докторанти в посока: социално-педагогически дейности в училищна среда, дипломно 

проектиране, педевтология, теория на възпитанието. Към всички е разработила учебни 

програми. Тя участва и в курсове за СДК със същата проблематика, която е адекватна на 

базовото й образование. В сферата на възпитанието тя е разпознаваем преподавател и автор. 

Доц. д-р Пинеда е научен ръководител е на един докторант, който  е защитил  успешно 

дисертационния  си труд – показател  Е,15.1.  

            4.2. Научна и научно приложна дейност 

    Доц. д-р Пинеда  представя общо 27 публикации. Всички са по темата на обявения 

конкурс. Като езиков редактор познавам подробно хабилитационния труд „Педагогически 

оптимизъм – измерение на оптимизма“./2021/. Ще отбележа не само професионална 

компетентност, но и коректното цитиране, задълбочения анализ на традициите и на 

съвременните тенденции в педагогическото  знание; прецизното научно изследване и не на 

последно място четивния научен стил. 

    Двата учебника, написани в съавторство и предназначени за обучение на студенти от 

техническите специалности отново са в полето на възпитанието и дидактиката. 

     Седем от статиите са в списания, включени в научната база данни Web of Science и 

представят резултати от научни изследвания и теоретични обобщения на автора. 

       Статиите в реферирани и нереферирани издания са  двадесет и три, без съавторство и 

представят възгледите на автора относно възпитанието в семейството и училището, както и 

педагогическата култура на родителите, мотивация на студенти за реализация в професията 

и пр.  

       Отбелязано е и участие в национални и международни научни форуми с девет доклади. 

      Доц. Шивачева участва и в научноизследователски проекти. От години е ръководител 

на проекта по издаване на Годишника на ПФ. Като специалист е член на редколегии, 

регистрирана е в НАЦИД и участва в научни журита в различни университети. 

 

 



a. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 
 

     Напълно споделям представените от кандидата приноси и тяхната класификация. Ще се 

опитам да отбележа само по-съществените: 

i. В теоретичен план 

- изследвани и подредени в система са взаимоотношенията между всички участници в 

учебния процес – студенти, учители, ученици и родители; 

- направен е анализ на най-новите постулати в педагогическата практика; 

- извършен е всеобхватен анализ на педагогическия оптимизъм и неговите проекции; 

- задълбочено е изследвана   връзката между избора на  педагогически подход и 

педагогическия стил на учителя.  

            4.3. 2. В емпиричен/ изследователски/ план: 

- предложен е авторски инструментариум за диагностика на „педагогическия оптимизъм“; 

- проведено е емпирично изследване за ролята на „педагогическия оптимизъм“ при 

формиране компетентността на студентите – педагози; 

- разработен и апробиран е педагого - психологически  инструментариум за диагностиране 

на  позиция на детето в  условията на семейството; 

- разработена  е технология за приложение на електронни форми за обучение в теоретичната 

педагогическа подготовка на студентите; 

          5. Цитирания 

Доц. Шивачена представя 42 цитирания, които не са използвани за придобиване на 

предишни научни степени и длъжности 

6.  Оценка на личния принос на кандидата 

 

    Представените от доц. д-р Пинеда материали за участие в конкурса са плод на дълъг и 

праволинеен професионален път. Интересите й в дидактиката и във възпитанието са 

многопластови и значими. Покрити са минималните национални изисквания за заемане на 

длъжността  

     Не съм открила плагиатство. 

        7. Критични бележки 

Нямам. 



8. Лични впечатления 

 

        Познавам доц. д-р Иванка Шивачева – Пинеда като лоялен колега и компетентен 

учен. Свидетел съм на отношенията й със студенти, учители и колеги. Оценявам високо 

професионалните и личностните й качества, както и уменията й за взаимодействие в 

науката и академичната дейност. 

 

9. Заключение: 

 

Имайки предвид гореизложеното, гласувам положително и предлагам на 

Факултетния съвет на ПФ да избере доц. д-р Иванка Шивачева - Пинеда   за  

„професор” в 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

(Теория на възпитанието и дидактика. 

 

17.02.2022 г.                            Проф. д-р Таня Борисова, д.н.    

                                                                  Член на научното жури:  

 

 

 

OPINION 

BY PROF. DR. TANYA BORISOVA, PH.D., 

 

member of the scientific jury for the academic position "Professor" at the Technical 

University in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. 

Pedagogy (Theory of Education and Didactics, Order № 2770 / 26.10.2021 of the Rector of the 

Thrakya University - Stara Zagora 

In the competition for holding an academic position: "Professor", SG No. 86 of 15.10.2021. 

documents were submitted by Assoc. Prof. Dr. Ivanka Shivacheva - Pineda. The submitted 

documents are in accordance with the requirements of the Academic Staff Development Act, the 

Regulations for its implementation, as well as the Regulations for the development of the academic 

staff of the TU and meet the minimum national requirements for the scientific field. 



 

1. Brief biographical data 

After completing her higher education, Assoc. Prof. Dr. Ivanka Shivacheva - Pineda has 

been working as a teacher of pedagogical disciplines since 1987. She defended her scientific and 

educational degree "Doctor" and worked at the Faculty "Engineering and Technology" - Yambol 

until 2012. Since then she has been an associate professor at the Faculty of Education in Theory 

of Education and Didactics. 

2. General description of the submitted materials 

Assoc. Prof. Dr. Ivanka Shivacheva - Pineda participates in the competition for professor 

with: 

- habilitation thesis / monograph /; 

- two co-authored textbooks and three studios; 

- seven articles in referenced and indexed world-famous databases; 

- 16 articles in unreferred journals with scientific review or published in edited collective 

volumes. The presented materials are correctly arranged according to the indicators for fulfillment 

of the minimum national requirements in the field of higher education: 1. Pedagogical sciences. 

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

Assoc. Prof. Dr. Ivanka Shivacheva has published in refereed journals and has citations in 

world-famous databases. 

4. General characteristics of the candidate's activity 

4.1. Educational and pedagogical activity 

Assoc. Prof. Dr. Shivacheva leads academic courses at the Faculty of Law for bachelors, 

masters and doctoral students in the field of: socio-pedagogical activities in the school 

environment, diploma design, pedagogy, theory of education. She has developed curricula for all 

of them. She also participates in KDF courses with the same issues, which is adequate for her basic 

education. In the field of education she is a recognizable teacher and author. 



Assoc. Prof. Dr. Pineda is the research supervisor of a doctoral student who has successfully 

defended his dissertation - indicator E, 15.1. 

4.2. Scientific and applied science activity 

Assoc. Prof. Dr. Pineda presents a total of 27 publications. All are on the topic of the 

announced competition. As a language editor, I know in detail the habilitation thesis "Pedagogical 

optimism - a dimension of optimism". / 2021 /. I will note not only professional competence, but 

also correct citation, in-depth analysis of traditions and current trends in pedagogical knowledge; 

precise scientific research and last but not least the readable scientific style. 

The two textbooks, co-authored and designed to train students in technical specialties, are 

again in the field of education and didactics. 

Seven of the articles are in journals included in the Web of Science database and present the 

results of research and theoretical summaries of the author. 

The articles in refereed and non-refereed editions are twenty-three, without co-authorship 

and present the author's views on family and school education, as well as the pedagogical culture 

of parents, motivation of students for realization in the profession, etc. 

Participation in national and international scientific forums with nine reports was also noted. 

Assoc. Prof. Shivacheva also participates in research projects. For years he has been the 

project manager for the publication of the PF Yearbook. As a specialist she is a member of editorial 

boards, registered with NACID and participates in scientific juries at various universities. 

a. Contributions (scientific, scientific, applied) 

I fully share the contributions presented by the candidate and their classification. I will try 

to mention only the most important: 

i. Theoretically 

- researched and arranged in a system are the relationships between all participants in the 

learning process - students, teachers, students and parents; 

- an analysis of the latest postulates in pedagogical practice has been made; 



- a comprehensive analysis of pedagogical optimism and its projections was performed; 

- the connection between the choice of pedagogical approach and the pedagogical style of 

the teacher is thoroughly studied. 

4.3. In empirical / research / plan: 

- author's tools for diagnosing "pedagogical optimism" are proposed; 

- an empirical study was conducted on the role of "pedagogical optimism" in forming the 

competence of students - teachers; 

- developed and tested pedagogical - psychological tools for diagnosing the position of the 

child in the family; 

- developed technology for the application of electronic forms of education in the theoretical 

pedagogical training of students; 

5. Citation 

Assoc. Prof. Shivachena presents 42 citations that have not been used for the acquisition of 

previous scientific degrees and positions 

6. Assessment of the personal contribution of the candidate 

The materials presented by Assoc. Prof. Dr. Pineda for participation in the competition are 

the result of a long and straightforward professional path. Her interests in didactics and education 

are multifaceted and significant. The minimum national requirements for holding the position are 

met. 

      I have not found plagiarism. 

7. Critical remarks 

I don't have one. 

8. Personal impressions 



I know Assoc. Prof. Dr. Ivanka Shivacheva - Pineda as a loyal colleague and competent 

scientist. I have witnessed her relationships with students, teachers and colleagues. I appreciate 

her professional and personal qualities, as well as her skills for interaction in science and academia. 

9. Conclusion: 

Having in mind the above, I vote in favor and propose to the Faculty Council of the Faculty 

of Philosophy to elect Assoc. Prof. Dr. Ivanka Shivacheva - Pineda for "Professor" in 1. 

Pedagogical Sciences, professional field 1.2. Pedagogy (Theory of education and didactics. 

 

February 17, 2022                               Prof. Dr. Tanya Borisova, Ph.D. 

                                                                    Member of the scientific jury: 

 

 

 

 


