СТАНОВИЩЕ
относно представени трудове за участие в конкурс за академична длъжност
на проф. д-р Янка Тоцева, от катедра „Управление на образованието и специална
педагогика, Факултет по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград
включена в състава на научното жури по конкурс за заемане на академичната длъжност
„професор“ по Теория и управление на образованието,
област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието,
обявен за нуждите на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора в
ДВ бр. 86/15.10.2021 г.
1. Ход на процедурата
Документи за участие в конкурса са подали двама кандидати:
1. доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова и
2. д-р Румяна Тодорова Гьорева.
На първото заседание са разпределени ангажиментите относно писане на
рецензии и становища и е обсъдена допустимостта на кандидатите по формални
признаци.
За 31.01.2022 г. членове на научното жури са информирани с уведомително писмо
от декана на Педагогическия факултет, който е и председател на научното жури, че има
подаден доклад от члена на научното жури от вътрешната квота – доц. д-р Николай
Цанков, дн относно предложената за оценяване публикационна активност и други
доказателства, представени от доц. д-р Валентина Шарланова. В уведомителното писмо
вниманието се насочва и към изискуемите минимални национални изисквания за
академичната длъжност „професор“, ако кандидатът не е заемал академичната длъжност
„доцент“, какъвто е кандидатът д-р Румяна Тодорова Гьорева
На 08.02.2022 г. доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова е подала заявление до
декана на Педагогическия факултет, който е и председател на научното жури, че оттегля
документите си за участие в конкурса, за което са информирани останалите членове на
научното жури.
Гореописаните обстоятелства водят до извода, че документите и публикациите
на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова не следва да се разглеждат и
оценяват.

2. Характеристики на научната и научно-приложна продукция на кандидата
д-р Румяна Тодорова Гьорева и оценка на резултатите, научните приноси и
оригиналност на представените трудове, активностите в полето на конкурса и
допълнителните показатели
По отношение на втория кандидат в конкурса – д-р Румяна Тодорова Гьорева
фактическите обстоятелства са следните:
- по отношение на научните приноси и оригиналност на представените
трудове, активностите на кандидата в полето на конкурса тя представя три
монографични труда:
- Модели за стратегическо управление на институциите от системата на
предучилищното и училищното образование. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2020, ISBN 978-954490-667-2
- Оценяване на качеството на образование в училищните институции. ЕКСПРЕС, Габрово, 2021, ISBN 978-954-490-733-4
- Мениджмънт на училището в условията на криза. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2020.
ISBN 978-954-490-674-0
и една книга Контролната дейност в образованието. Макрос, Пловдив, 2019,
ISBN 978-954-561-471-2, която е разработена на базата на защитен дисертационен труд
за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по 1.1. Теория и управление
на образованието.
За участие в конкурса д-р Румяна Тодорова Гьорева предлага за оценяване 20
статии, от които три в съавторство, две публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация в профила на
конкурса,

анализиращи

стратегическото

и

тематика

оперативното

свързана

с:

управление;

качеството

на

мониторинга,

образованието;
оценяването,

самооценяването, атестирането и инспектирането; образователни политики, проблеми на
квалификацията на педагогическите специалисти и др. под.
Анализът на публикационната активност показва, че тя е в полета на конкурса.
Кандидатът демонстрира устойчиви интереси към управланието на образованието найвече по посока стратетическо и оперативно управление, включително мониторинг и
кнотрол и има своите научни и научно-приложни приноси. Цитиранията и
интерпретирането на теории и концепции е коректно и не е установено плагиатство в
представените за рецензиране публикации.

-

по отношение на изискуемите минимални национални изисквания за

академичната длъжност „професор“, ако кандидатът не е заемал академичната
длъжност „доцент“ е налице недостиг на 25 точки в група от показатели Д
(цитирания), което от своя страна води до неудовлетворяване на изискуемите минимални
национални изисквания за академичната длъжност „професор“, ако кандидатът не е
заемал академичната длъжност „доцент“.
Заключение
Предвид гореописаните факти и обстоятелства не мога да предложа за избор
нито един от двамата кандидати за заемане на академичната длъжност „професор“ в
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1.
Теория и управление на образованието, по конкурса обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г. за
нуждите на Педагогически факултет при Тракийски университет – Стара Загора.
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Изготвила становището:
проф. д-р Янка Тоцева

OPINION
regarding the submitted works for participation in a competition for an academic
position

of Prof. Yanka Totseva, PhD from the Department of Education Management and Special
Pedagogy, Faculty of Pedagogy, SWU "Neofit Rilski", Blagoevgrad

included in the composition of the scientific jury in a competition for the academic position of
"Professor" in Theory and Management of Education,
field of higher education 1. Pedagogical sciences,
professional field 1.1. Theory and Management of Education,
announced for the needs of the Faculty of Pedagogy, Thracian University - Stara Zagora in
State newspaper № 86/15.10.2021

1. Course of the procedure

Documents for participation in the competition were submitted by two candidates:
1. Assoc. Prof. Valentina Dimitrova Sharlanova, PhD and
2. Rumyana Todorova Gyoreva, PhD.
At the first meeting, the commitments regarding the writing of reviews and opinions
were distributed and the eligibility of the candidates on formal grounds was discussed.
As of January 31, 2022, members of the Scientific Jury were informed by a notification
letter from the Dean of the Faculty of Pedagogy, who is also Chairman of the Scientific Jury,
that a report has been submitted by the member of the Scientific Jury from the internal quota –
Assoc. Prof. Nikolay Tsankov, PhD, Dr. of Science on the proposed for evaluation publication
activity and other evidence presented by Assoc. Prof. Valentina Sharlanova. The notification
letter also draws attention to the required minimum national requirements for the academic
position of "Professor", if the candidate has not held the academic position of "Associate
Professor", such as the candidate Rumyana Todorova Gyoreva.
On February 8, 2022, Assoc. Prof. Valentina Dimitrova Sharlanova submitted an
application to the Dean of the Faculty of Pedagogy, who is also Chairman of the Scientific Jury,
to withdraw his documents for participation in the competition, of which the other members of
the scientific jury were informed.
The above circumstances lead to the conclusion that the documents and publications of
Assoc. Prof. Valentina Dimitrova Sharlanova, PhD should not be reviewed and evaluated.

2. Characteristics of the scientific and scientific-applied production of the
candidate Rumyana Todorova Gyoreva, PhD and evaluation of the results, scientific
contributions and originality of the presented works, the activities in the field of the
competition and the additional indicators.
Regarding the second candidate in the competition – Rumyana Todorova Gyoreva, PhD
the factual circumstances are the following:
- with regard to the scientific contributions and originality of the submitted works, the
activities of the candidate in the field of the competition, she presents three monographic
works:
- Models for strategic management of the institutions from the system of pre-school and
school education. EX-PRESS, Gabrovo, 2020, ISBN 978-954-490-667-2
- Assessing the quality of education in school institutions. EX-PRESS, Gabrovo, 2021,
ISBN 978-954-490-733-4
- Management of the school in times of crisis. EX-PRESS, Gabrovo, 2020. ISBN 978954-490-674-0
and a book The Control Activity in Education. Macros, Plovdiv, 2019, ISBN 978-954561-471-2, which was developed on the basis of a defended dissertation for obtaining the
educational and scientific degree "Doctor" in 1.1. Theory and management of education.
To participate in the competition, Dr. Rumyana Todorova Gyoreva proposes for
evaluation 20 articles, three of which are co-authored, two published in scientific journals,
referenced and indexed in world-famous databases with scientific information in the
competition profile, analyzing topics related to: education; strategic and operational
management; monitoring, evaluation, self-assessment, attestation and inspection; educational
policies, problems of the qualification of pedagogical specialists, etc.
The analysis of the publishing activity shows that it is in the field of the competition.
The candidate demonstrates sustainable interests in the management of education, especially in
the direction of strategic and operational management, including monitoring and control, and
has his scientific and scientific contributions. The citations and interpretations of theories and
concepts are correct and no plagiarism has been found in the peer-reviewed publications.

- with regard to the required minimum national requirements for the academic
position "professor", if the candidate has not held the academic position "associate
professor" there is a shortage of 25 points in group of indicators D (citations), which in turn
leads to non-compliance with the required minimum national requirements for the academic

position of "Professor" if the candidate has not held the academic position of "Associate
Professor“.

Conclusion

In view of the above facts and circumstances, I cannot nominate either of the two
candidates for the academic position of "Professor" in the field of higher education. 1.
Pedagogical sciences, professional field 1.1. Theory and management of education, according
to the competition announced in SN № 86/15.10.2021 for the needs of the Faculty of Pedagogy
at the Thracian University – S tara Zagora.

March 14, 2022

Prepared the opinion:
Prof. Yanka Totseva, PhD

