
СТАНОВИЩЕ 

 

за доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д. н. 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ 

по:  Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика), 

в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, 

обявен в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г. 

от проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. – Педагогически факултет, ТрУ – 

Стара Загора, член на научното жури със Заповед № 1584/25.06.2021 г. 

на Ректора на Тракийски университет, град Стара Загора 

 

  В  конкурса, обявен в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г., участва само един 

кандидат – доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н. Процедурата е в пълно 

съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Р България и с 

Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности на ТрУ – Стара Загора. На първото си заседание 

научното жури допусна до оценяване представената от кандидата научна 

продукция.  

Професионален опит: Доц. д-р Р. Неминска, д. н. е завършила СУ „Св. 

Климент Охридски“, ФНПП – магистър с квалификация „Начален учител“.  

През 2005 г. завършва и Факултет „Математика и Информатика“ с 

квалификация „учител по ИКТ“. Придобива ОНС „Доктор“ през 2013 г.  След 

спечелен конкурс е назначена за асистент в ПФ на ТрУ. От 2016 г. е доцент в 

същия факултет. През 20202 г. защитава научната степен „доктор на науките“ 

От 2020 г. е Заместник-декан по УД на ПФ на ТрУ. 

Познавам работоспособността и всеотдайността на доц. Р. Неминска във 

всяка дейност, с която се заеме. Тя е разпознаваем и утвърден специалист в 

областта на педагогическата наука и по-специално в началната училищна 

педагогика. Доказателство за това е не само научната й продукция, но и 

отношението на студенти, преподаватели, учители, които в нейно лице 

намират компетентен специалист и отличен преподавател. Регистрацията й в 

НАЦИД я прави търсен специалист в научни журита на много университети.  

Оценката за работата й за Майкрософт България като апробатор – мултипойнт 

технологии; за МОН – като експерт – оценител и автор; за РААБЕ – като  

обучител в продължаваща квалификация на учители е определено 

положителна. 

Обща характеристика на научната продукция: 
Съгласно минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор“ /приложение за педагогически науки/, 



минималният брой изискуеми точки общо по показатели са 550. В справката 

на доц. Неминска са посочени 966,6 т. По всички критерии тя не само покрива, 

но и надхвърля минимума на националните изисквания. Представени са 15 

научни съчинения: хабилитационен труд – монография „Теоретични и 

технологични основи на интердисциплинарното обучение“, издадена през 

2021 г.; монография (не е представена като основен хабилитационен труд) 

„Иновативни стратегии за обучение на деца роми в начална училищна 

възраст“, издадена през 2021 г.; книга на базата на защитен дисертационен  

труд  „Приложение на изследователския подход за повишаване на качеството 

при академичното обучение на студенти педагози“, издадена през 2020 г.; 11 

статии и доклади, 3 публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази; 8 публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 

томове; университетски учебник „Основи на началната училищна педагогика 

(теория, иновации, практика, изследователски рефлексии)“, публикуван през 

2021 г. Видимо съвременни, добре осмислени и подплатени от опита на 

дългогодишни наблюдения и изследвания публикации. Безспорно темите за 

интердисциплинарното обучение и  компетентностния подход са основни в 

интересите на изследователя доц. Неминска. Компетентно, коректно, 

целенасочено и постоянно тя обособява собствена територия, в която внася 

научните си приноси в посока: 

-  модернизация на началното образование чрез интердисциплинарно 

обучение – теории, начини, пътища и средства; 

- собствена изследователска методология за изследване на резултатите 

от този вид обучение; 

- авторство на казузи, проекти, презентации и практически задачи в 

помощ на студенти, учители и университетски преподаватели; 

- академичен, прагматичен  и иновационен подход към обучението на 

студентите и квалификацията на учителите. 

Доц. Неминска търси иновации и при обучението на специфични 

училищни групи – билингви, деца със специални образователни потребности, 

като поставя акцент върху приложението на новите стратегии в гражданското 

им образование. 

       Към всичко казано до тук, ще прибавя и активното участие на доц. 

Неминска при разработване, актуализиране и утвърждаване на учебни планове 

и програми, разнообразните лекционни курсове, които разработва и води, 

както и участието й в национални и университетски научни проекти. 

 Доц. Р. Неминска представя списък с общо 35 цитирания, като 11 от тях 

са в реферирани издания; 12 са в монографии и колективни томове и 13 са в 

нереферирани издания, участие в 5 национални и образователни проекти. Не 



мога да не отбележа, че научната продукция е актуална, издадена в последните 

две години.  

Научни приноси: Добросъвестно доц. Неминска очертава в три посоки 

научните си приноси. Напълно споделям  очертаните от кандидата научно-

теоретичен, технологичен и методологичен аспекти.  

Ще отбележа научния стил, коректното цитиране, авторово присъствие 

и позиция във всички публикации.  

Не откривам опити за плагиатство. 

Бележки, въпроси и препоръки: В контекста на минималните  

национални изисквания за заемане на длъжността „професор“ и новите 

нормативни документи за развитие на висшето образование в Р България 

изцяло приемам актуалността и иновациите в научната продукция на доц. 

Неминска. Убедена съм, че тя няма да спре дотук. Очаквам работа с 

докторанти, а защо не и школа от млади изследователи под нейно ръководство. 

Въпроси нямам. 

Заключение  
Надявам се с по-горе изложеното становище да съм представила пред 

научното жури достойнствата на научната продукция на доц. Неминска. Ще 

ми се да прибавя и личните си пристрастия да работя с професионалист – 

добросъвестен, продуктивен, позитивен и лоялен колега. 

На основание представените научни съчинения, на минималните 

национални изисквания за заемане на длъжността „професор“, на личностните 

и професионални качества на доц. Румяна Илчева Неминска, убедено заставам 

зад кандидатурата, гласувам положително и агитирам  уважаемите членове на 

научното жури да подкрепят избора и да предложат на Факултетния съвет на 

Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора да избере 

доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д. н. за заемане на академичната 

длъжност „професор“ по Теория на възпитанието и дидактика (Начална 

училищна педагогика), в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика.  

 

 

30.08. 2021 г.      Проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

Стара Загора                                                  Член на научното жури 

      

 

 

 

 

 



OPINION 

for 

Assoc. Prof. Dr. Rumyana Ilcheva Neminska, Ph.D. 

for participation in a competition for the academic position of "professor" 

by: Theory of education and didactics (Primary school pedagogy), 

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional direction 1.2. Pedagogy, 

declared in the State Gazette, no. 43 / 21.05.2021 

by Prof. Dr. Tanya Ivanova Borisova, Ph.D. 

Faculty of Pedagogy, Thracian University - Stara Zagora, 

member of the scientific jury with Order № 1584 / 25.06.2021 

of the Rector of the Thracian University, Stara Zagora 

 In the competition announced in SG, issue 43 / 21.05.2021, only one candidate 

participates - Assoc. Prof. Dr. Rumyana Ilcheva Neminska. The procedure is in full 

compliance with the Law for development of the academic staff in the Republic of 

Bulgaria and with the Regulations for the conditions and the order of acquiring 

scientific degrees and holding academic positions of TrU - Stara Zagora. At its first 

meeting, the scientific jury allowed the evaluation of the scientific production 

presented by the candidate. 

Professional experience 

Assoc. Prof. Dr. R. Neminska, Ph.D., graduated from Sofia University “St. 

Kliment Ohridski ”, FNPP - Master with the qualification“ Primary Teacher ”. In 

2005 he graduated from the Faculty of Mathematics and Informatics with a 

qualification of "ICT teacher". Acquired ONS "Doctor" in 2013. After winning a 

competition she was appointed an assistant in the PF of TrU. Since 2016 he has been 

an associate professor at the same faculty. In 20202 he defended the scientific degree 

"Doctor of Science". 

I know the efficiency and dedication of Assoc. Prof. R. Neminska in every 

activity she undertakes. She is a recognizable and established specialist in the field 

of pedagogical science and in particular in primary school pedagogy. Proof of this 

is not only her scientific output, but also the attitude of students, teachers, teachers, 

who in her face find a competent specialist and an excellent teacher. Her registration 

with NACID makes her a sought-after specialist in the scientific juries of many 

universities. The evaluation of her work for Microsoft Bulgaria as an approbator - 

multipoint technologies; for the Ministry of Education and Science - as an expert - 



evaluator and author, for RAABE - as a trainer in continuing education of teachers 

is definitely positive. 

General characteristics of the scientific production: 

According to the minimum national requirements for holding the academic 

position "professor" / application for pedagogical sciences /, the minimum number 

of required points in total by indicators is 550. According to Assoc. Prof. Neminska, 

966.6 points are indicated. By all criteria it not only covers, but also exceeds the 

minimum of national requirements. 15 scientific works are presented: habilitation 

thesis - monograph "Theoretical and technological foundations of interdisciplinary 

training", published in 2021; monograph (not presented as a main habilitation paper) 

"Innovative strategies for the education of Roma children in primary school age", 

published in 2021; a book based on a defended dissertation "Application of the 

research approach to improving the quality of academic training of pedagogical 

students", published in 2020; 11 articles and reports, 3 published in scientific 

journals, referenced and indexed in world-famous databases; 8 published in 

unreferred journals with scientific review or published in edited collective volumes; 

University textbook "Fundamentals of primary school pedagogy (theory, innovation, 

practice, research reflections", published in 2021. Visibly modern, well thought out 

and backed by the experience of long-term observations and research publications. 

Undoubtedly the topics of interdisciplinary learning and competence approach are 

key in the interests of the researcher Assoc. Prof. Neminska.  

Competently, correctly, purposefully and constantly, it establishes its own 

territory, in which it contributes its scientific contributions in the direction of: 

- modernization of primary education through interdisciplinary training - 

theories, ways, ways and means; 

- own research methodology for researching the results of this type of training; 

- authorship of case studies, projects, presentations and practical tasks to help 

students, teachers and university professors; 

- an academic, pragmatic and innovative approach to student education and 

teacher qualification. 

Assoc. Prof. Neminska is also looking for innovations in the education of 

specific school groups - bilinguals, children with special educational needs, 

emphasizing the application of the new strategies in their civic education. 

       To all that has been said so far, I will add the active participation of Assoc. 

Prof. Neminska in developing, updating and approving curricula and programs, the 



various lecture courses she develops and leads, as well as her participation in 

national and university research projects. 

Assoc. Prof. R. Neminska presents a list of a total of 35 citations, 11 of which 

are in refereed editions; 12 are in monographs and collective volumes and 13 are in 

unreferred editions, participation in 5 national and educational projects. I can't help 

noticing that the scientific production is up-to-date, published in the last two years. 

Scientific contributions 

In good faith, Assoc. Prof. Neminska outlines her scientific contributions in 

three directions. I fully share the scientific-theoretical, technological and 

methodological aspects outlined by the candidate. 

I will note the scientific style, the correct citation, the author's presence and 

position in all publications. I do not find attempts at plagiarism. 

Notes, questions and recommendations 

  In the context of the minimum national requirements for holding the position 

of "professor" and the new normative documents for the development of higher 

education in Bulgaria, I fully accept the topicality and innovations in the scientific 

production of Assoc. Prof. Neminska. I am convinced that she will not stop there. I 

expect work with doctoral students, and why not a school of young researchers under 

her guidance. I have no questions. 

Conclusion 

I hope that with the above statement I have presented to the scientific jury the 

merits of the scientific production of Assoc. Prof. Neminska. I would like to add 

my personal inclinations to work with a professional - a conscientious, productive, 

positive and loyal colleague. 

Based on the presented scientific papers, the minimum national 

requirements for holding the position of "professor", the personal and 

professional qualities of Assoc. of the Faculty Council of the Faculty of 

Pedagogy of the Thracian University - Stara Zagora to elect Assoc. Prof. Dr. 

Rumyana Ilcheva Neminska, Ph.D. higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy.  

 

30.08. 2021                                         Prof. Dr. Tanya Borisova, 

Stara Zagora                                        Member of the scientific jury   

 

 


