
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Юлия Георгиева Дончева 

(Русенски университет „Ангел Кънчев“) 

на материалите, представени във връзка с открита процедура за придобиване 

 на научна степен „доктор на науките“ и оценяване на дисертационен труд на тема: 

„Приложение на изследователския подход за повишаване на качеството при 

академичното обучение на студенти педагози“ с автор доц. д-р Румяна Илчева 

Неминска по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, 

професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование  

1. Педагогически науки, към катедра „Педагогически и социални науки“,  

Тракийски университет – Стара Загора 

 

1. Кратки биографични данни: 

От представената кратка автобиография на доц. д-р Румяна Илчева Неминска, 

разбираме следното: в периода 1985 – 1987 г. завършва предучилищна педагогика в 

Института за детски и начални учители (ИНДУ) „Надежда Крупская“. Работи по 

специалността си като детска учителка в 35 ОДЗ „Щастливо детство“, ж.к. Люлин 2, от 

1987 до 1998 г. Будният ѝ дух я кара да се самоусъвършенства, завършвайки (1996 – 

1998 г.) магистратура по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. Тези си знания тя 

прилага (от 1998 до 2011 г.) в  97 СОУ „Братя Миладинови“, гр. София. През 2005 г. в СУ 

„Св. Климент Охридски“, факултет по „Математика и информатика“ тя се квалифицира 

като преподавател по ИКТ. През 2009 г. е сертифицирата от Euro Target Foreign 

Languages Center, Sofia с Certificate of Attendance. Една година (от 2009 до 2010 г.) 

апробатор – мултипоинт технологии към Microsoft България, разработвайки 

методическите характеристики на мултипоинт технологиите. От 2012 г. до 2018 г. е 

ангажирана с експертна дейност от МОН, като автор и оценител за разработване на нови 

учебни програми, оценяване на учебници, помагала и познавателни книжки. През 2013 

г. защитава, за ОНС „Доктор“, дисертационния си труд на тема „Образование за 

междурелигиозна толерантност (1. – 4. клас)“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като 

лектор към РААБЕ – България, разработвайки учебни програми за продължаваща 

квалификация на учители, провежда лекции и обучения с предучилищни и училищни 

педагози. От 2014 г. до момента Румяна Илчева е доцент в Тракийски университет, 



 

 
Педагогически факултет. Преподава учебните дисциплини „Педагогика на 

взаимодействието „дете – среда“, „Интердисциплинарно обучение“, „Съвременни 

аспекти на гражданското образование“ и „Начална училищна педагогика“. 

 При избора на новото деканско ръководство изпълнява задълженията на зам.-

декан по учебна дейност.  

Според нивата на личните умения и компетенции, от Общата европейска езикова 

рамка, Румяна Неминска, владее английски и руски език на много добро ниво. 

 

2. Общо описание на представените материали: 

2.1. Информационна характеристика за структурата и съдържанието на 

дисертационния труд.  

Съдържанието на разработката е в следната последователност: Увод.  

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ, НОРМАТИВНИ И НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 

ПРОЕКЦИИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОДХОД. 1.1. Европейски измерения на 

качеството във висшето образование. 1.2. Национални измерения на качеството във 

висшето образование. 1.3. Научно-изследователски прочит на качеството на 

образование. 1.4. Парадигмални ориентири във висшето образование. 1.5. Същност, 

дефиниране и и характеристики на изследователския подход. 1.6. Интерактивни 

характеристики на изследователския подход. 1.7. Педагогически технологии за 

приложение на изследователския подход. 1.7.1. Педагогическа технология. 1.7.2. Казус 

технология. 1.7.3. Интердисциплинарна технология. 1.7.4. Симулационно базирана 

технология. 1.8. Педагогическите компетентности в контекста на изследователския 

подход. 

ВТОРА ГЛАВА. КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 2.1. Концепция 

на изследването. 2.2. Изследователска рамка на изследването. 2.2.1. Методология на 

изследването. 2.2.2. Изследователски инструментариум и критериален апарат: 

Моделирането като рефлексивно-изследователски метод. Наблюдението като 

рефлексивно-изследователски метод. Педагогически учебен проект като 

рефлексивно изследователски метод. Педагогическото есе като рефлексивно-

изследователски метод. Казусът – като рефлексивно изследователски метод. 

Педагогическа интерпретация на дидактическа визуализация. Саморефлексивен 

въпросник. 

ТРЕТА ГЛАВА. ЕМПИРИЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОДХОД. ЕМПИРИЧНИ ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИЗСЛЕДВАНЕТО. 3.1. Свободата като академична норма на поведение и 

изследователско развитие. 3.2. Учебно-изследователски дейности на студенти по 

учебната дисциплина „Основи на началната училищна педагогика“. 3.3. Учебно 

изследователски дейности на студенти по учебна дисциплина „Съвременни аспекти на 

гражданското образование“. 3.4. Учебно-изследователски дейности на студенти по 

учебната дисциплина „Педагогика на взаимодействие Дете-Среда“. 3.5. Учебно 

изследователски дейности на студенти по учебната дисциплина „Интердисциплинарно 

обучение в начален етап“. 3.6. Учебно изследователски дейности при обучението на 

учители в продължаваща квалификация. 3.7. Изследователският подход в учебната 

дейност на университетски преподаватели. 3.8. Параметри на емпиричното изследване. 



 

 
3.9. Емпирични данни и резултати от учебно изследователските дейности на студентите. 

3.9.1. Емпирични данни и резултати за изследване приложимостта на 

рефлексивната технология. 3.9.2. Емпирични данни и резултати за изследване 

приложимостта на дейностно прагматичен компонент „казус“ в рефлексивната 

технология. 3.10. Педагогически анализ. 3.10.1. Педагогически анализ на данни и 

резултати за изследване приложимостта на рефлексивната технология. 3.10.2. 

Педагогически анализ на данни и резултати за изследване приложимостта на 

дейностно прагматичен компонент „казус“ в рефлексивната технология. 3.11. 

Педагогически изводи и обощения. 3.12. Иновации, свързани с националните 

приоритети в образователната политика на страната. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Основни изводи и обобщения). 

Научни приноси на дисертационния труд 

Публикации, свързани с дисертационната тема 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Приложения 

 

2.1.1. По отношение на актуалност на проблематиката: 

Въпросът за регулиране на качеството на образователния мениджмънт в 

публичния сектор, и по-специално в „Приложение на изследователския подход за 

повишаване на качеството при академичното обучение на студенти педагози“, е от 

голямо значение за всички потребители, както и за специалистите, които работят с тях 

в образователните институции. Проблематиката безспорно е актуална, поради 

нарастващата необходимост от кадри, които да имат необходимите компетенции, за 

приложение на знания. Или казано с други думи: „Каквото посееш, това ще жънеш“!  Ако, 

подготвим студентите от педагогическите специалности на ниско ниво, не може да 

очакваме  само от практиката да станат отлични учители. От там рефлектира към децата 

и учениците, към бизнеса, към цялото общество. Затова моите поздравления за избора 

на тема от доц. д-р Румяна Неминска, с това тя показва  своята загриженост в глобален 

мащаб, показва лична отговорност към мисията, която изпълнява. 

 

2.1.2. Характеристика и оценка на дисертационния труд. Достоверност, като 

основа за изводите. Степен на участие на кандидата в разработката на 

дисертацията и изводите: 

Правейки характеристика и оценка на дисертационния труд няма как да не 

отбележа впечатляващото спираловидно надграждане на цялата научна продукция на 

колежката, която в същото време е и идейно обвързана и хармонизираща се, подчинена 

на единен замисъл – търсене на ефективна стратегия за оптимизиране на 

образователно-възпитателния процес по посока „…повишаване на качеството при 

академичното обучение на студенти педагози“. 

Достоверност на изводите. Изследователската разработка се базира на 

принципа на интегративност между различните области на компетентност. 

Прилагането на различни подходи – интегративен и интердисциплинарният характер на 

научния труд очертават широка методологична основа. В методологията на 

изследването се прилага триизмерен методологичен комплекс, включващ:  моделиране, 



 

 
наблюдение, като основа на саморефлексията, основен метод, задаващ контекстната 

изследователска рамка. 

Степен на участие на авторката в разработката на дисертацията и 

изводите. В тази връзка може да се каже, че представената научна продукция, очертава  

доц. Неминска като учен със съвременни и иновативни позиции, с професионална 

задълбоченост и прагматична ориентация. Важен научно-изследователски факт е, че 

присъства емпиричната доказуемост, чрез която се апробира/верифицира 

представената теза. Това всъщност е най-важно за една реална научна дейност, 

рефлексираща в продукцията, т.е. високо качество, проверено чрез практиката. 

Изследователските търсения, актуалността на представените за рецензиране 

дисертация и публикации убедително доказват една професионална компетентност в 

качеството си на университетски преподавател и изследовател, който утвърждава 

авторското си присъствие с теоретични и научноприложни приноси.  

 

2.1.3. Приноси (научни, научно приложни, приложни): 
Обобщени, в синтезиран вид, приносите могат да бъдат изведени като: 1) ШИРОК 

БАЗОВ ФУНДАМЕНТ (студенти педагози, учители). 2) ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 

САМОРЕФЛЕКСИЯ (преподаватели). 3) ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕФЛЕКСИВНО -

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ (култура на учебно-изследователската 

подготовка на студентите). 

 
2.2. Кандидатът участва в конкурса с: 

• Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

"доктор" на тема „Образование за междурелигиозна толерантност“: 50 точки; 

• Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на 

тема: „Приложение на изследователския подход за повишаване качеството 

при обучение на студенти педагози“: 100 точки; 

• Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд, на тема: Неминска, Р. (2018) „Съвременни аспекти на 

гражданското образование“, Изд. УИ Тракийски Университет, ISBN 978-954-

338-144-9: 100 точки; 

• Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация: 5 броя = 150 точки; 

• Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове: 3 броя = 30 

точки. 

От представената научна и публикационна дейност прави впечатление 

следното: доц. Неминска, пише и публикува освен на български език, но и на английски 

език. Публикации с научно рецензиране, на английски език е абсолютно 

доказателство за български учен, чиито материали намират своето място в 

световния научен печат. Освен това тя е и анонимен рецензент в American Journal 

of Educational Research. Факта, че са я избрали за такъв, говори за изключително 

високото доверие, което ѝ имат колегите зад океана, в САЩ.  Компетенции ѝ в 



 

 
областта на научната експертиза са както на национално, така и на международно 

ниво. 

От наукометричните критерии на Процедурните правила за изпълнение на 

минимални изисквания за НС „Доктор на науките“ в Професионално направление 

научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

доцент Неминска събира общ брой точки – 430 точки. Резултатът е напълно 

достатъчен, отговарящ за конкурса и респектиращ с научната продукция, която е 

представена за оценяване пред научното жури.  

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания): 

Научните публикации на кандидата са представени в националната и световна 
научна литературата и Web източници (известни цитирания). Този количествен 
показател, от общо 140 точки на известните цитирания (лично аз знам, че са много 
повече, защото следя нейната публикационна дейност, за да се „равнявам“ по нея, я 
нарежда сред „доказан учен“ – използван термин за обозначение на автори, които се 
следят, четат и цитират от колегите, като значими в своята област. Според 
рейтинговата система за цитирания Google Scholar (Гугъл Наука) е видно, че 
нейният h-index е различен от нула [справка май 2020]. 

 
4. Основни достойнства и личен принос: 

Изключително високи достойнства на дисертационния труд на национално, а и на 

международно ниво (Методологията е напълно приложима в световен мащаб) с изявен 

личен принос на авторката.  

5. Критични бележки: 
Нямам критични забележки, по-скоро ще отправя препоръка за популяризиране на 

авторските ѝ търсения и анализи в нашия, и най-вече в международен научен печат. 

Българската наука, чрез такива автори, ще бъде видяна и оценена по достойнство. Факт 

е, че доц. д-р Румяна Неминска вече е следена и цитирана (коментирах по-горе Google 

Scholar), освен това и в други интернационални/световни платформи за изследователи 

като РИНЦ и ResearchGate, защото научната ѝ продукция е значима, стойностна, 

иновативна и креативна, с поглед и мисъл вече в бъдещето.  

 

6. Лични впечатления: 
Познавам доц. д-р Румяна Илчева Неминска от научните форуми, на които 

взаимно сме обменяли идеи и планове. Заедно бяхме в експертната дейност в 

качеството на оценители към МОН за познавателните книжки. Следя публикационната 

ѝ дейност констатирайки, че тя все повече се развива и усъвършенства в областта, която 

работи и развива стоите компетенции. 

Една от първите регистрирала се в НАЦИД, има профили с ID в ORCID, РИНЦ, 

анонимен рецензент е. Според Националния регистър на издаваните книги в България 

(Национала библиотека „Св. св. Кирил и Методий“) има издадени завидно количество 

учебници, учебни пособия и монографии. 

 

7. Автореферат: 



 

 
Авторефератът, с обемът от 35 страници, отговаря на всички стандартни 

изисквания за синтезирана и адекватна, аналитико-систематична разработка на 

първичния документ, научния текст, както и обективното отразяване съдържанието на 

дисертационното изследване. Спазени са научните и техническите изисквания за 

оформянето и презентирането му в хартиения вариант, и в дигиталния вид като On-line 

публикация. 

 

8. Заключение: 
В качеството си на член на научното жури, запознавайки се изключително обстойно 

с представената от кандидата научна продукция и наукометрични данни, изискуеми за 

придобиване на научна степен „доктор на науките“, на основание чл. 4 от Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, чл. 57 от Правилника за 

прилагане на Закона за развитие на академичния в Република България,  и чл. 48 от 

Правилника за условията и реда за придобиване на научна степен в ТрУ, имайки 

предвид гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване, представено в дисертационния труд, автореферата, 

постигнатите резултати и приноси, и предлагам на многоуважаемите ми колеги от 

почитаемото научно жури, доц. д-р Румяна Илчева Неминска, да придобие 

научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“, по научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки. 

 
 

 

13.07.2020 г.                       Член на научното жури: 

                                                                                (доц. д-р Юлия Дончева) 

 

 

 

 



 

 

 

S T A N D P O I N T 

 

of the materials presented in connection with an open procedure for obtaining the 

scientific degree "Doctor of Science" and evaluation of a dissertation on the topic: 

"Application of the research approach to improving the quality of academic training of 

students pedagogues" by Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, PhD 

1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, scientific specialty "Theory 

of education and didactics", to the Department of Pedagogical and Social Sciences 

of the Faculty of Education at Trakia University of Stara Zagora 

 

by Assoc. Prof. Yuliya Georgieva Doncheva, PhD 

“Angel Kanchev” University of Ruse 

 

1. Brief biographical information: 

From the presented short autobiography of Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, 

PhD, we understand the following: in the period 1985-1987 she graduated in preschool 

pedagogy at the Institute for Children and Primary Teachers "Nadezhda Krupskaya". She 

works in her specialty as a children's teacher in 35 Kindergartens "Happy Childhood", zh. k. 

Lyulin 2, from 1987 to 1998. Her alert spirit led her to self-improvement, completing (1996 - 

1998) a master's degree in pedagogy at Sofia University "St. Kliment Ohridski”. She applied 

this knowledge (from 1998 to 2011) at 97 ‘Bratya Miladinovi’ School, Sofia. In 2005 at Sofia 

University "St. Kliment Ohridski”, Faculty of Mathematics and Informatics, she qualifies as a 

lecturer in ICT. In 2009 she was certified by the Euro Target Foreign Languages Center, Sofia 

with a Certificate of Attendance. One-year (from 2009 to 2010) approbator - multipoint 

technologies at Microsoft Bulgaria, developing the methodological characteristics of multipoint 

technologies. From 2012 to 2018 she was engaged in expert activity by the Ministry of 

Education and Science, as an author and evaluator for the development of new curricula, 

evaluation of textbooks, manuals and cognitive books. In 2013 she defended, for Educational 

and Scientific Degree "PhD", his dissertation on "Education for interreligious tolerance (1st - 4th 

grade)" at Sofia University "St. Kliment Ohridski”. She works as a lecturer at RAABE - Bulgaria, 

developing curricula for continuing education of teachers, conducts lectures and trainings with 

preschool and school teachers. From 2014 until now Rumyana Ilcheva is an associate 

professor at the Trakia University, Faculty of Pedagogy. She teaches the subjects Pedagogy 

of ‘Child-Environment Interaction’, ‘Interdisciplinary Learning’, ‘Contemporary Aspects of Civic 

Education’ and ‘Primary School Pedagogy’.  



 

 
When choosing a new leadership Deans perform the duties of deputy dean for academic 

activities. 

According to the levels of personal skills and competencies in the Common European 

Framework of Reference for Languages, Rumyana Neminska is fluent in English and Russian. 

 

2. General description of the materials presented: 

2.1. Information characteristic for the structure and content of the dissertation. 

The content of the development is in the following sequence: Introduction. 

FIRST CHAPTER. THEORETICAL, NORMATIVE AND SCIENTIFIC RESEARCH 

PROJECTIONS OF THE RESEARCH APPROACH. 1.1. European dimensions of quality in 

higher education. 1.2. National dimensions of quality in higher education. 1.3. Research 

reading of the quality of education. 1.4. Paradigmatic landmarks in higher education. 1.5. 

Nature, definition and characteristics of the research approach. 1.6. Interactive features of the 

research approach. 1.7. Pedagogical technologies for application of the research approach. 

1.7.1. Pedagogical technology. 1.7.2. Case study technology. 1.7.3. Interdisciplinary 

technology. 1.7.4. Simulation based technology. 1.8. Pedagogical competencies in the context 

of the research approach. 

CHAPTER TWO. CONCEPTUAL BASIS OF THE RESEARCH. 2.1. Research concept. 

2.2. Research framework of the study. 2.2.1. Research methodology. 2.2.2. Research tools 

and criteria: Modeling as a reflexive research method. Observation as a reflective research 

method. Pedagogical educational project as a reflective research method. The pedagogical 

essay as a reflective research method. The case - as a reflexive research method. Pedagogical 

interpretation of didactic visualization. Self-reflective questionnaire. 

CHAPTER THREE. EMPIRICAL - RESEARCH APPLICATION OF THE RESEARCH 

APPROACH. EMPIRICAL DATA AND RESULTS OF THE STUDY. 3.1. Freedom as an 

academic norm of behavior and research development. 3.2. Teaching and research activities 

of students in the discipline "Fundamentals of primary school pedagogy". 3.3. Teaching and 

research activities of students in the discipline "Contemporary aspects of civic education". 3.4. 

Teaching and research activities of students in the discipline "Pedagogy of Child-Environment 

Interaction". 3.5. Teaching and research activities of students in the discipline "Interdisciplinary 

training at the initial stage". 3.6. Teaching and research activities in the training of teachers in 

continuing education. 3.7. The research approach in the teaching activity of university 

lecturers. 3.8. Parameters of empirical research. 3.9. Empirical data and results of students' 

teaching and research activities. 3.9.1. Empirical data and results for studying the applicability 

of reflexive technology. 3.9.2. Empirical data and results for studying the applicability of an 

activity-pragmatic component "case" in reflective technology. 3.10. Pedagogical analysis. 3.10. 

1. Pedagogical analysis of data and results for studying the applicability of reflexive technology. 

3.10.2. Pedagogical analysis of data and results for research of the applicability of the activity 

pragmatic component "case" in the reflective technology. 3.11. Pedagogical conclusions and 

generalizations. 3.12. Innovations related to the national priorities in the educational policy of 

the country. 

CONCLUSION (Main conclusions and summaries). Scientific contributions to the 

dissertation. Publications related to the dissertation topic. BIBLIOGRAPHY. 

Applications/ Appendix 



 

 
2.1.1. Regarding the relevance of the issue: 

The issue, the question, of regulating the quality of educational management in the public 

sector, and in particular in "Application of the research approach to improving the quality of 

academic training of pedagogical students", is of great importance for all users, as well as for 

professionals working with them in educational institutions. The issue is undoubtedly relevant 

due to the growing need for staff with the necessary competencies to apply knowledge. In 

other words, "What you sow, you will reap"! If we prepare students from pedagogical 

specialties at a low level, we cannot expect only from practice to become excellent teachers. 

From there it reflects on children and students, on business, on society as a whole. Therefore, 

my congratulations for choosing a topic by Assoc. Prof. Rumyana Neminska, PhD, with which 

she shows her concern on a global scale, shows personal responsibility for the mission she 

carries out. 

 

2.1.2. Characteristics and evaluation of the dissertation. Credibility as a basis for 

conclusions. Degree of involvement of the applicant in the development of thesis and 

conclusions: 

Making a description and evaluation of the dissertation, I cannot fail to note the 

impressive spiral upgrade of the entire scientific production of the colleague, which is also 

ideologically bound and harmonized, subject to a single idea - the search for an effective 

strategy for optimizing the educational process. in the direction of "… improving the quality of 

academic training of pedagogical students". 

Reliability of the conclusions. The research is based on the principle of integration 

between the different areas of competence. The application of different approaches - 

integrative and interdisciplinary nature of scientific work outline a broad methodological basis. 

The research methodology applies a three-dimensional methodological complex, including: 

modeling, observation, as a basis for self-reflection, a basic method that sets the contextual 

research framework. 

Degree of participation of the author in the development of the dissertation and the 

conclusions. In this regard, it can be said that the presented scientific output outlines Assoc. 

Prof. Neminska as a scientist with modern and innovative positions, with professional depth 

and pragmatic orientation. An important research fact is that there is empirical provability, 

through which the presented thesis is tested /verified. This is actually the most important for a 

real scientific activity, reflecting in the production, that is, high quality, tested through practice. 

The research searches timeliness of the submitted for peer review and publications thesis 

convincingly prove a professional competence as a university lecturer and researcher who 

asserts copyright presence with theoretical and applied contributions. 

 

2.1.3. Contributions (scientific, scientifically applied, applied): 

Summarized, in a synthesized form, the contributions can be derived as: 1) WIDE BASIC 

FOUNDATION (student pedagogues, teachers). 2) TEACHER SELF-REFLECTION 

(teachers). 3) APPLICATION OF REFLECTIVE RESEARCH TECHNOLOGY (culture of 

teaching and research preparation of students). 

 

2.2. The candidate participates in the competition with: 



 

 
• Dissertation for the award of educational and scientific degree "PhD" on "Education 

for interreligious tolerance": 50 points; 

• Dissertation for the award of the scientific degree "Doctor of Science" on the topic: 

"Application of the research approach to improving the quality of teaching 

students": 100 points; 

• Published monograph, which is not presented as a major habilitation thesis, on the 

topic: Neminska, R. (2018) Contemporary aspects of civic education, Publishing 

House University Publishing House Trakia University, ISBN 978-954-338-144-9: 

100 points; 

• Articles and reports published in scientific journals, referenced and indexed in world-

famous databases with scientific information: 5 issues = 150 points; 

• Articles and reports published in non-peer-reviewed journals with scientific review or 

published in edited collective volumes: 3 issues = 30 points. 

The following is impressive from the presented scientific and publishing activity: Assoc. 

Prof. Neminska, writes and publishes not only in Bulgarian, but also in English. Scientific peer-

reviewed publications in English is an absolute proof of a Bulgarian scientist, whose materials 

find their place in the world scientific press. She is also an anonymous reviewer in the American 

Journal of Educational Research. The fact that she was chosen as such speaks of the 

extremely high trust that her colleagues overseas have in the United States. Its competencies 

in the field of scientific expertise are both at national and international level. 

From the scientometric criteria of the Procedural rules for fulfillment of minimum 

requirements for the National Assembly “Doctor of Sciences” in Professional field 

scientific specialty “Theory of education and didactics”, professional field 1.2. Pedagogy, field 

of higher education 1. Pedagogical sciences, associate professor Neminska collects a total 

number of points - 430 points. The result is completely sufficient, responsible for the 

competition and respectful of the scientific production, which is presented for 

evaluation to the scientific jury. 

 

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

citations): 

The candidate's scientific publications are presented in the national and world scientific 

literature and Web sources (known citations). This quantitative indicator, out of a total of 140 

points of well-known citations (I personally know that there are many more because I follow 

her publishing activity in order to "match" her), ranks her among the "proven scientist" - a term 

used to denote authors. , which are monitored, read and cited by colleagues as significant in 

their field.According to the rating system for the cited Google Scholar (Google Science), it is 

clear that its h-index is different from zero [Accessed on May 2020]. 

 

4. Main merits and personal contribution: 

Extremely high merits of the dissertation work at national and international level (The 

methodology is fully applicable worldwide) with a clear personal contribution of the author. 

 

5. Critical remarks: 



 

 
I have no critical remarks, but rather I will make a recommendation for popularizing her 

author's searches and analyzes in ours, and especially in the international scientific press. 

Bulgarian science, through such authors, will be seen and appreciated with dignity. The fact is 

that Assoc. Prof. Rumyana Neminska, PhD, has already been followed and cited (I commented 

on Google Scholar above), in addition to other international / global platforms for researchers 

such as РИНЦ and ResearchGate, because her scientific output is significant, valuable, 

innovative and creative, with a look and thought already in the future. 

 

6. Personal impressions: 

I know Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, PhD from the scientific forums where 

we exchanged ideas and plans. Together we were in the expert activity as assessors at the 

Ministry of Education and Science for the reference/cognitive books. I follow her publishing 

activity, finding that she is increasingly developing and improving in the field that works and 

develops standing competencies. 

One of the first registered in NACID, has profiles with ID in ORCID, RINC, is an 

anonymous reviewer. According to the National Register of Published Books in Bulgaria 

(National Library "St. St. Cyril and Methodius") has published an enviable number of textbooks, 

teaching aids and monographs. 

 

7. Autoreference: 

The autoreference/abstract, with a volume of 35 pages, meets all standard requirements 

for synthesized and adequate, analytical and systematic development of the primary 

document, the scientific text, as well as the objective reflection of the content of the dissertation 

research. The scientific and technical requirements for its design and presentation in the paper 

version and in the digital form as an On-line publication are met. 

 

8. Conclusion: 

As a member of the scientific jury is acquainted with extremely detailed presentation by 

the candidate's scientific production and scientometric data required for acquiring scientific 

degree "Doctor of Science", pursuant to Art. 4 of the Law for development of the academic 

staff in the Republic of Bulgaria, art. 57 of the Regulations for application of the Academic 

Development Act in the Republic of Bulgaria, and Art. 48 of the Regulations for the conditions 

and the order for acquiring a scientific degree in TrU, having in mind the above, I confidently 

give my positive assessment of the research presented in the dissertation, abstract, results 

and contributions, and I offer my esteemed colleagues from the esteemed scientific jury, 

Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, PhD to obtain a degree. "DOCTOR OF 

SCIENCES", in the scientific specialty "Theory of Education and Didactics", professional field 

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

 

 

 

07/13/2020                                                        Member of the Scientific Jury: 

                                                                        (Assoc. Prof. Yulia Doncheva, PhD) 

 


