
СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р Антон Пенчев Стойков 

Тракийски университет, гр. Стара Загора 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ на Педагогически факултет, Тракийски университет  

в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, по „Теория на възпитанието и дидактика 

(Чуждоезикова комуникация на английски език) 

 

1. Данни за конкурсната процедура 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“ е обявен в 

Държавен вестник  бр. 86 от 06.10.2020 г. За участие в него документи са 

подадени от един  кандидат-ас. д-р Златка Димитрова Желязкова. Първото 

заседание на научното жури се проведе на 15.12.2020 г. На проведеното 

заседание то допусна документите на кандидата за оценка. Бяха спазени 

процедурните правила за прилагане на ЗРАСРБ, както и съответните 

правилници на Тракийски университет. 

Изготвянето на становището е на основание заповед  № 2744 от 

20.10.2020 г. на Ректора на Тракийски университет. 

 

2. Биографични данни за кандидата 

Ас. д-р Златка Димитрова Желязкова е родена на 08.08.1970 г.  

Завършила е специалност „Английска филология“ в СУ „Климент 

Охридски” с образователно-квалификационна  степен „Магистър“ през 

1994 година. През 2016 година защитава дисертационен труд на тема „ 

Интерактивен модел за обучение на студентите в граматичните времена в 

английски език“.  От 1994 до 2005 г. заема длъжността „учител“ по 

английски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Стара Загора. От 2005 г. до 

настоящия момент е асистент по английски език в Педагогически факултет  

на Тракийски университет. 

 

 



3. Характеристика на представената научна продукция 

на кандидата 

Ас. д-р Златка Димитрова Желязкова е представила за участие в 

конкурса следните научни трудове: 

-една монография със заглавие „Ефективно усвояване на 

английска граматика“,  издадена през 2018 година; 

-седемнадесет статии и доклади, от които седем, публикувани в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация. 

Кандидатът представя следните цитирания: 

-Цитирания в монографии – 2 бр. 

-Цитирания в списания – 13 бр. (6 бр. – в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация, 7 бр. – в нереферирани списания с научно рецензиране) 

В предоставената от кандидата справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания за заемане на академична длъжност 

"доцент" е включена научна продукция, изпълняваща критериите по 

групите показатели както следва: 

1. Показател А Дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор"-общо 50 точки; 

2. Показател Б -не е приложимо. 

3. Показател B: Хабилитационен труд – монография – 100 

точки; 

4. Показател Г: 275 точки. 

5. Показател Д: 145 точки. 

Областите на научни търсения и интереси на кандидата засягат 

актуални проблеми на образователния процес и по-конкретно на 

чуждоезиковото обучение. Представените научни публикации, цитирания, 

участията в научни проекти и в научни форуми съответстват на 

минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

 

 

 



4. Оригинални научни приноси 

1. Научно-теоретични приноси 

Като оригинални научно-теоретични  приноси, в представената 

справка,  кандидатът извежда следните: 

1. Моделирана е концепция за интерактивно базирано, 

ефективно чуждоезиково обучение (по английски език) в 

съвременната глобална ситуация, което повишава не само 

ефективността на усвояване на чуждия език, но и комуникативната 

компетентност на студентите. 

2. Моделиран е основен конструкт в концепцията – за 

дидактическото общуване като иманентна същност на 

чуждоезиковото обучение, при което интерактивният компонент на 

дидактическото общуване се определи като структуроопределящ по 

отношение на комуникативния и на междуличностно перцептивния 

компоненти. 

3. Моделирана е научнотеоретична тенденция за 

интегриране на чуждоезиковото обучение с множество теории, 

обединени в единна цялост: теорията на Л. С. Виготски за 

развиващото обучение; теорията на Х. Гарднър за множествената 

интелигентност; генеративната теория и теорията за универсалната 

граматика на Н. Чомски; теориите за комуникативния подход в 

(чуждо)езиковото обучение – за естествения подход на С. Крашън; 

конструктивиската теория и граничещи с теориите за усвояване на 

чужд език области като поведенчески модели, теорията за учене чрез 

действие, мотивационни модели и др. 

Изведени са и следните научно-приложни приноси: 

1. Направен е теоретичен анализ на доказани ефективни 

методи на обучение по английски език и възможностите, които 

предоставят за организиране на учебния процес по достъпен и 

иновативен начин. 

2. изведеното благодарение на многогодишен 

преподавателски опит съпоставяне между двете езикови системи – 

тази на българския и тази на английския език: с рационалните 

характеристики на дейността на преподавателя в интерактивно 

базирано обучение, отчитащо тези характеристики и насочено към 



постигане на чуждоезикова и културологична компетентност на 

обучаваните 

3. Формираният комплект от изследователски методи и 

инструментариум е оригинален откъм обективна новост и 

установена чрез изследователските резултати ефективност. 

4. На основата на направените теоретични обобщения, 

съответстващи на съвременните постижения в науката, е създадено 

ефективно образователно-учебно пространство, позволяващо да се 

подобри качеството на образователния процес, да се доразвият или 

възникнат нови идеи в изследователските подходи. 

5. Извеждането на обобщените изводи относно качеството 

на изработения модел (в монографичния труд и публикациите, 

свързани с него) – нестандартни типологизирани учебно-

познавателни задачи, е атестат, че той създава адекватна и 

подходяща технология за иницииране, създаване и поддържане на 

изследваните умения. 

От представената справка за научните приноси може да се обобщи, 

че научната продукция на кандидата притежава необходимите оригинални 

научни и приложни приноси, необходими за заемането на академичната 

длъжност „доцент“. Видно от съдържанието на тази продукция приносите 

принадлежат на ас. д-р Златка Димитрова Желязкова.  

Заключение 

Представените от ас. д-р Златка Димитрова Желязкова материали и 

документи отговарят напълно на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, на Правилника за неговото 

прилагане, както и на Правилника на Тракийски университет. След анализа 

на цялостната научна дейност на кандидата давам своята положителна 

оценка. Предлагам на членовете на научното жури да подкрепят избора на 

ас. д-р Златка Димитрова Желязкова за заемане на на академичната 

длъжност „доцент“ на Педагогически факултет на Тракийски университет 

в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, по „Теория на възпитанието и дидактика 

(Чуждоезикова комуникация на английски език). 

 

19.01. 2021 г.  

Гр. Стара Загора                                                         /Доц. Антон Стойков, дп/ 



REPORT 

by 

Assoc. Prof. Dr Anton Penchev Stoykov 

Trakia University. Stara Zagora 

Member of the Scientific Jury in a competition for the academic position of 

"Associate Professor" at the Faculty of Education, Trakia University 

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

Pedagogy, entitled "Theory of Education and Didactics (Foreign language 

communication in English) 

1. Details of the procedure of the competition 

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

was announced in the State Gazette Number 86 of 06.10.2020. For participation 

in it documents have been submitted by one candidate -- assis. Dr. Zlatka 

Dimitrova Zhelyazkova. The first meeting of the scientific jury was held on 

15.12.2020. At the meeting it admitted the documents of the candidate for 

evaluation. The procedural rules for application of the Law on the development 

of the academic staff of the Republic of Bulgaria, as well as the respective 

regulations of Trakia University, were observed. 

The preparation of the present report is based on order № 2744 of 

20.10.2020 of the Rector of Trakia University. 

 

2. Biographical data about the candidate 

Assis. Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova was born on August 8, 1970. 

She graduated in English Philology at Sofia University "Kliment Ohridski" with 

a master's degree in 1994. In 2016 she defended her dissertation on the topic 

"An interactive model for teaching English grammar to university students". 

From 1994 to 2005 she held the position of "teacher" of English at "Romain 

Rolland" Foreign Language High School, Stara Zagora. From 2005 to the 

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

Education at Trakia University. 

 

 

3. Characteristics of the presented scientific production of the candidate 



Assis. Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova has submitted the following 

scientific papers for participation in the competition: 

-a monograph entitled "Effective learning of English grammar", published 

in 2018; 

-seventeen articles and reports, seven of which published in scientific 

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

information. 

The candidate submits the following citations: 

- Quotes in monographs – 2 pcs. 

- Quotes in journals – 13 pcs. (6  – in scientific journals, referenced and 

indexed in world-famous databases with scientific information, 7 – in non-

refereed journals with scientific reviewing) 

The reference provided by the candidate for fulfillment of the minimum 

national requirements for holding the academic position "associate professor" 

includes scientific production, fulfilling the criteria for the groups of indicators 

as follows: 

1. Indicator A Dissertation work for awarding the educational and 

scientific degree "Doctor" -- a total of 50 points; 

2. Indicator B -- not applicable. 

3. Indicator B: Habilitation work -- a monograph – 100 points; 

4. Indicator D: 275 points. 

5. Indicator E: 145 points. 

The areas of scientific research and interests of the candidate concern 

current issues of the educational process and in particular of foreign language 

teaching. The presented scientific publications, citations, participation in 

scientific projects and in scientific forums correspond to the minimum 

requirements for holding the academic position of "associate professor". 

 

 

4. Original scientific contributions 

1. Scientific and theoretical contributions 



As original scientific-theoretical contributions, the candidate outlines 

the following ones in the presented reference: 

1. A concept for interactively based, effective foreign language 

learning (in English) in the modern global situation is modeled, which 

increases not only the efficiency of foreign language acquisition, but also the 

communicative competence of students. 

2. A basic construct in the concept is modeled – for the didactic 

communication as an immanent essence of foreign language learning, where 

the interactive component of the didactic communication is defined as 

structure-determining in terms of the communicative and interpersonal 

perceptual components. 

3. A scientific-theoretical tendency for integration of the foreign 

language teaching is modeled with many theories, united in a single whole: 

L.S. Vygotsky's theory of the developing education; H. Gardner's theory of 

multiple intelligences; the generative theory and the theory of the universal 

grammar of N. Chomsky; the theories about the communicative approach in 

(foreign) language learning – about the natural approach of S. Krashen; the 

constructivist theory and areas bordering on theories of foreign language 

acquisition, such as behavioral models, the theory of learning through action, 

motivational models, etc. 

The following scientific and applied contributions have also been 

presented: 

1. A theoretical analysis of proven effective methods of teaching English 

and the opportunities they provide for organizing the learning process in an 

accessible and innovative way. 

2. the comparison made thanks to many years of teaching experience 

between the two language systems – that of Bulgarian and that of English: with 

the rational characteristics of the teacher's activity in an interactively based 

learning, taking into account these characteristics and aimed at achieving the 

foreign language and cultural competence of the students 

3. The formed set of research methods and tools is original in terms of 

objective novelty and efficiency established through the research results. 

4. On the basis of the outlined theoretical generalizations, corresponding 

to the modern achievements in science, an effective educational and training 

space has been created, allowing the improvement of the quality of the 

educational process, in order to further develop or arise new ideas in the 

research approaches. 



5. The derivation of the generalized conclusions about the quality of the 

developed model (in the monographic work and the publications related to it) – 

non-standard typological educational-cognitive tasks, certifies that it creates 

adequate and appropriate technology for initiating, creating and maintaining the 

studied skills. 

From the presented reference for the scientific contributions it can be 

summarized that the scientific production of the candidate has the necessary 

original scientific and applied contributions, necessary for holding the academic 

position "associate professor". As can be seen from the content of this 

production, the contributions belong to Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova 

Zhelyazkova. 

Conclusion 

The materials and documents presented by Assistant Professor Dr. Zlatka 

Dimitrova Zhelyazkova fully meet the requirements of the Law on the 

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

for its implementation, as well as the Regulations of Trakia University. After the 

analysis of the overall scientific activity of the candidate, I give my positive 

assessment. I propose to the members of the scientific jury to support the 

selection of Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova to hold the 

academic position of "Associate Professor" of the Faculty of Education at Trakia 

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

field 1.2. Pedagogy, on "Theory of Education and Didactics (Foreign language 

communication in English). 

 

19.01. 2021   

Stara Zagora                                                   / Assoc. Prof. Dr Anton Stoykov / 

 

 

 

 


