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1. Общо представяне на процедурата и докторанта  

Николай Цанков е роден през 1976 г. Той е доктор и доцент по 

педагогика – теория на възпитанието и дидактика  (образователни теории и 

технологии). Академичните му активности са напълно в съответствие с 

интересите му по темата на дисертацията. 

 По процедурата няма нарушения и са представени всички необходими 

документи. 

 

2. Актуалност на тематиката 

  Темата на дисертацията е актуална не само като проблематика, но 

и като разработка, като научно изследване, в което е проявена силна 

научна рефлексия и познание. Трудът е израз на трансгресивното 
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научно мислене, познание и обучение. Авторът се представя като 

изследовател с мощен  академичен ресурс и с вкус към съвременните 

научни проблеми. Въпреки че поставя конкретни теми и проблеми, 

трудът е разработен на мета-научно ниво и сам по себе си този факт е 

реален принос. 

 

3. Познаване на проблема 

 

  Дисертационният текст представя не само широкото теоретично 

познание на автора, но и неговата научна идентичност, 

професионалното и научното му развитие. Авторският стил е 

разпознаваем, както по силната логическа обоснованост, така и по 

ризоматично разрастващото се и разкриващо се  теоретично и 

експериментално аргументиране. Прескачането на границите и 

ограниченията като че ли е „запазената марка” на автора. 

Концептуалният модел е представен и разгърнат постепенно, 

обосноваван последователно, както в края на теоретичните части, така и 

в мащабната експериментална част, за да се завърне отново – допълнен 

и представен като инструмент за бъдещи приложения. Може да се каже, 

че това е теоретико-емпирично изследване с концептуален характер по 

отношение на реконструиране границите на дигиталната компетентност 

и трансгресията като еволюция на разбирането за нея. В духа на 

постмодерното мислене дигиталната компетентност е представена като 

жива, ризоматично разгръщаща се, със свой жизнен път и синергетична 

структура – с. 381. Това е реален концептуален принос. 

 

4. Методика на изследването 
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Цялостната изследователска концепция е последователно очертана, 

структурирана и обоснована. Изследването е лонгитюдно и проведено с 

повече от 1000 студенти. Използваните методи съответстват на 

изследователската концепция и обхващат основните изследователски 

полета. 

 

5. Структура и характеристика на дисертационния труд 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, пет глави, 

заключение, литература – 429 страници текст и 116 страници приложения. 

 Логиката на труда е последователна, теоретичното представяне на 

различните аспекти на проблема е въз основа на анализ на съвременните 

възгледи и практики в обучението. Експерименталното апробиране е 

убедително, продължително и по ясни критерии. Това е реален принос, с 

който се обогатява идеята за трансгресивната дигитална компетентност и 

моделът на обучение във висшето образование и подготовката на учители. 

 

6. Преценка на приносите и авторството на докторанта 

Дисертацията е лично дело на докторанта, а текстът коректно 

представя автори, резултати, позовавания.  

Изведените приноси са коректни и точни.  Трудът акцентува върху 

недостатъчно проучено у нас изследователско поле, свързано с 

конституирането  цялостен трансгресивен модел за полиподходно 

растежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност на 

студентите. Сама по себе си тази идея е принос, който е съзвучен със 

съвременните педагогически практики. С особен интерес се отнасям към 

регистрираното наличие на новообразувание на личностно равнище – 

трансгресивен сегмент, който влияе  на цялостното личностно развитие и е 



 4 

в ядрото на  растежната спирала на дигиталната компетентност. Това е 

принос със силен научно-изследователски ресурс. 

 

 7. Автореферат и публикации 

Авторефератът отразява основните постижения на труда и е 

достатъчно представителен.  Налице  са 9 публикации от различен научен 

жанр.  

 

 8. Бележки и препоръки за бъдещо използване на 

дисертационните приноси и резултати 

 Би било добре подходът и моделът да се използват и приложат при 

обучението на студентите не само от педагогическото направление. 

 

 Обобщение: Дисертацията представя актуален и значим 

проблем за педагогическата теория и практика. Резултатите и 

заключенията имат специфично научно и практическо значение за 

реализирането на основната идея, както и възможност за нови бъдещи 

изследвания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд има редица безспорни качества и 

отговаря на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за 

неговото прилагане. Той съдържа научни и научно-приложни резултати, 

които дават основание да дам положителната си оценка за присъждане на 

научната степен „доктор на науките“ на доц. д-р Николай Цанков  в област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление: 1. 2. Педагогика. 

 

07. 06. 2021 г.                                             проф. дпн Клавдия Сапунджиева 
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O P I N I O N 

of dissertation for awarding the scientific degree "Doctor of Sciences" 

 

 

in the field of higher education: 1. Pedagogical sciences 

professional direction: 1. 2. Pedagogy 

Author: Assoc. Prof. Dr. Nikolai Sashkov Tsankov 

Topic: Development of digital competence of students in professional field 1.2 

"Pedagogy" (from competence framing to transgressive projection)    

 Author of the opinion: Prof., D. Sc Klavdia Sapundjieva, Sofia University "St. 

Kl. Ohridski" 

   

 

 

1. General presentation of the procedure and the doctoral student 

Nikolay Tsankov was born in 1976. He is a doctor and associate professor of 

pedagogy - theory of education and didactics (educational theories and 

technologies). His academic activities are fully in line with his interests on the 

topic of the dissertation. There are no violations of the procedure and all 

necessary documents have been submitted. 

2. Relevance of the topic  

  The topic of the dissertation is relevant not only as an issue, but also as a 

development, as a scientific study in which strong scientific reflection and 

knowledge is manifested. Work is an expression of transgressive scientific 

thinking, knowledge and learning. The author presents himself as a researcher 

with a powerful academic resource and a taste for contemporary scientific 

problems. Although it raises specific topics and problems, the work has been 

developed on a meta-scientific level and this fact in itself is a real contribution. 

 

3. Knowledge of the problem  
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The dissertation text presents not only the broad theoretical knowledge of 

the author, but also his scientific identity, his professional and scientific 

development. The author's style is recognizable both by the strong logical 

substantiation and by the rhizomatically growing and revealing theoretical and 

experimental argumentation. Crossing boundaries and restrictions seems to be 

the author's "trademark." The conceptual model is presented and developed 

gradually, substantiated consistently, both at the end of the theoretical parts and 

in the large-scale experimental part, in order to return again - supplemented and 

presented as a tool for future applications. It can be said that this is a theoretical-

empirical study of a conceptual nature in terms of reconstructing the boundaries 

of digital competence and transgression as an evolution of understanding it. In 

the spirit of postmodern thinking, digital competence is presented as a living, 

rhizomatically unfolding, with its own life path and synergetic structure - p. 381. 

This is a real conceptual contribution.  

 

4. Research methodology  

The overall research concept is consistently outlined, structured and 

substantiated. The study is longitudinal and conducted with more than 1000 

students. The methods used correspond to the research concept and cover the 

main research fields. 

 

5. Structure and characteristics of the dissertation  

Structurally, the dissertation consists of an introduction, five chapters, 

conclusion, literature - 429 pages of text and 116 pages of appendices.  

The logic of the work is consistent, the theoretical presentation of the various 

aspects of the problem is based on an analysis of modern views and practices in 

education. Experimental testing is convincing, long-lasting and with clear 
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criteria. This is a real contribution that enriches the idea of transgressive digital 

competence and the model of higher education and teacher training. 

 

6. Assessment of the doctoral student's contributions and authorship  

 

The dissertation is a personal work of the doctoral student, and the text 

correctly presents authors, results, references. The deductions made are correct 

and accurate. The paper focuses on an insufficiently studied research field in our 

country, related to the constitution of a comprehensive transgressive model for 

multi-approach growth design and development of students' digital competence. 

In itself, this idea is a contribution that is in tune with modern pedagogical 

practices. I am particularly interested in the registered presence of a new growth 

at the personal level - a transgressive segment that affects the overall personal 

development and is at the core of the growth spiral of digital competence. This 

is a contribution with a strong research resource. 

 

7. Abstract and publications  

The abstract reflects the main achievements of the work and is sufficiently 

representative. There are 9 publications of various scientific genres. 

 

8. Notes and recommendations for future use of the dissertation 

contributions and results 

It would be good to use and apply the approach and the model in the 

education of students not only from the pedagogical field. 

 

Summary: The dissertation presents a topical and significant problem for 

pedagogical theory and practice. The results and conclusions have a specific 

scientific and practical significance for the realization of the main idea, as well 

as an opportunity for new future research. 
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CONCLUSION: The dissertation has a number of indisputable qualities 

and complies with the Law on the Development of Academic Staff and the 

regulations for its implementation. It contains scientific and scientific-applied 

results, which give grounds to give my positive assessment for awarding the 

scientific degree "Doctor of Science" to Assoc. Prof. Dr. Nikolay Tsankov in the 

field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field: 1. 2. 

Pedagogy. 

 

 

 

07. 06. 2021                                                                Prof. Klavdia Sapundjieva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


