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преподавател  в  Педагогически факултет на Тракийски университет 

 

 

Относно: Академичната дейност и научната продукция на доц. Румяна 

Илчева Неминска  д. н.,  преподавател в Педагогически  факултет при 

Тракийски  университет, катедра „Предучилищна и начална педагогика ”, във 

връзка с участието й в обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Професор” по Теория на възпитанието и дидактика (Начална 

училищна педагогика) в професионално направление 1.2 . Педагогика,   

обявен в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г. 

 

          Уважаеми членове на научното жури, 

          В качеството си на член на научното жури, определено със Заповед  

№ 1584 от 25.06.2021 г на Ректора на Тракийски  университет   във връзка с 

обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор”,  

проучих предоставените ми материали на   единствения кандидат  доц. 

Румяна Илчева Неминска  д.  н. Тя е представила  необходимите за 

посочената цел документи, предвидени от съвременните законови 

разпоредби и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Тракийски  университет . 

Процедурите, свързани с хода на конкурса, също са в съответствие с 

нормативната уредба. 

 

1. Общо представяне на кандидата 

От представената автобиография на  доц. Румяна Неминска  става 

ясно, че през 1987 година тя завършва  Институт за детски и начални учители 

- ИДНУ„Надежда Крупская“ и придобива квалификация детска учителка, а  

по- късно през 1998 година завършва магистърска степен с квалификация 

„начален учител“. През 2013 година придобива ОНС „ доктор“. От 2016 

година заема длъжността „доцент“ в Педагогически факултет на Тракийски 



университет , а през 2020 година придобива научна степен „доктор на 

науките“. В периода 2012-2018 година е работила като оценител и автор по 

разработване на нови учебни програми, оценяване на учебници, помагала и 

познавателни книжки  към Министерството на образованието и науката. 

  Член  е на Редколегията на  списание American Journal of Educational 

Research. 

  

2.Преподавателска дейност 

Доц. Р. Неминска  преподава  задължителните дисциплини 

„Педагогика на взаимодействието дете-среда“ ,“Начална училищна 

педагогика“ , „Начално училищно образование“ в  бакалавърски и 

магистърски програми на  Педагогически  факултет на Тракийски  

университет, както и избираемите  дисциплини „Съвременни аспекти на 

гражданското образование“ и  „Интердисциплинарно обучение“ при 

изключителното натоварване от над 1000 часа годишно (справка от 

индивидуалния план на кандидата).   

  На основание на горните изложени доказателства  изразявам мнение, че  

преподавателската  дейност на доц. Неминска   отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност „Професор”. 

 

3.Научно-изследователска дейност на кандидата 

Броят,  тематиката, обемът и качеството на представените за конкурса 

публикации на доц. Р. Неминска  също отговарят на  изискванията на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България към дадения 

момент, както и съответните документи на  Правилника за условията и реда 

за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Педагогически  факултет на Тракийски  университет.  За участие в конкурса 

са представени  общо 15 разнообразни по вид публикации, от които 3 статии  

публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази, 2 монографии, една от които е представена  в 

качеството й на хабилитационен труд , 1 публикувана книга, на базата на 

дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ и 

1 учебник . Всички те са в съзвучие с наукометричните показатели, отразени 

в  Наредба №3 и  отговарят на политиката  на Тракийски  университет към 

http://www.sciepub.org/journal/editors.aspx?id=EDUCATION
http://www.sciepub.org/journal/editors.aspx?id=EDUCATION


настоящия момент, отразени   Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности . 

  В изложението по-долу ще анализирам  част от вида и съдържанието на 

представените публикации. 

Представената в качеството на хабилитационен труд монография със 

заглавие „Теоретични и технологични основи на  интердисциплинарното 

обучение“ представлява интерес със заявката си да синтезира научни 

подходи при реализиране на интердисциплинарното обучение. Обсъдени са 

важни за съвременното обучение  цели и задачи, свързани с развитие на 

умението да се решават задачи в сътрудничество. За постигането на тези 

значими цели се предлага прилагането на проектно-ориентиран и проектно- 

базиран подход в обучението. Анализира се връзката между училищното и 

академичното обучение, а аспектите на нейния плавен преход и  

непрекъснатост.  

Втората  публикация, носеща монографичен характер е  озаглавена  

„Иновативни стратегии за обучение на деца роми в начална училищна 

възраст“ и е посветена на идеи, свързани с прилагането на иновации в 

образованието на българските ромите чрез учебни проектни дейности. 

Според автора доц.Неминска , целта на този подход е да бъдат   мотивирани 

и активизирани  учениците билингви за учебна дейност. Очакваният резултат 

е по посока на   развиването на  езиковата им култура, четенето с разбиране, а 

в по-далечна перспектива до  усвояване на научни знания и социални умения, 

които биха довели до  намиране на достойно място  от съвременното  

общество.   

 Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане  на научна степен "доктор на науките" носи заглавие 

„Приложение на изследователския подход за повишаване на качеството при 

академичното обучение на студенти-педагози“  представя дисертационното 

изследване на доц. Неминска  върху проблема за качеството на обучение в 

академичното обучение на студенти педагози, като поставя акцент върху  

проблема за начина на преподаване в академичното обучение. Доколкото 

дисертационният труд е задъблочено обсъждан в хода на защитата за 

придобиване на научната степен „ доктор на науките“, считам че не е 

необходимо отново да се излага подробно мнение върху тази разработка. 



Учебникът „Основи на началната училищна педагогика“ е анотиран от 

доц. Неминска като  предназаначен за обучение на студенти от 

специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална 

училищна педагогика с чужд език“ в Педагогически факултет на Тракийски 

Университет.  Той съдържа както основни теоретични знания за  началната 

училищна педагогика, така и теми, свързани с нормативно регламентирани 

иновации,  прагматичните основи на урока и изследователски рефлексии, 

които  влияят  върху педагогическите нагласи у студентите.  

Статиите, които е представила доц. Неминска като научна продукция в 

една или друга степен са свързани с темите на монографичните изследвания 

и трудове и затова аз няма да ги  анализирам поотделно.  

Прави впечатление, че двете монографии и учебникът, както и 2 от 

статиите са публикувани през 2021 година, а голяма част от останалите 

публикации през 2020 година. Това показва  сериозна интелектуална 

концентрация и мотивация на автора в този период от време.  

   

4. Цитирания 

 Доц. Р. Неминска   е представила справка за  цитирания, като  общо е 

посочила 24 цитата на свои публикации, от които 8 в списания в  

международни база данни и 16 в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране.           

 

5. Участия в научни проекти 

Една от  посоките на научно- изследователската  дейност на доц. Неминска  е 

участието в  научно-изследователски проекти. В  справката за минимални 

изисквания  за периода 2014- 2021  година е посочила участие в един   

международен проект „Здраве и Образование за Всички (ЗОВ) - Българо-

Швейцарски проект, обучител РААБЕ и два  национални проекта, а именно : 

„ Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните 

дисциплини по специалностите на ПФ – „ПНУП“, НУПЧЕ, Социална 

педагогика, Специална педагогика, според изискванията на пазара на труда 

по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013г по 

схемата за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-3.1.07 

„Актуализиране на учебните програми вв висшето образование в съответсвие 



с изискванията на пазара на труда“- 2014 г.“ и  „Национален проект 

„Подкрепа за успех“ към МОН, 2021 г.“  

 

6. Заключение  

          На основание гореизложеното относно академичната дейност и 

научната продукция на кандидата, техния обхват и съдържание давам своя 

положителен вот за присъждането на академичната длъжност „Професор” на 

доц. Румяна Неминска , д.н.,   преподавател в Педагогически  факултет  на 

Тракийски  университет   по Теория на възпитанието и дидактика (Начална 

училищна педагогика) в професионално направление 1.2 . Педагогика  

       

                                              

14.09.2021         Подпис:  

Стара Загора 

                                                   проф.д-р Жанета Стойкова, д. н.   

 

 

 

 

STATEMENT OF OPINION  

 

 

 

By Prof. Dr. Zhaneta Stoykova Dobreva, DSc  

Lecturer at the Faculty of Education of Trakia University, Stara Zagora  

 

 

Regarding: The academic activity and research output of Assoc. Prof. Rumyana 

Ilcheva Neminska DSc, lecturer at the Faculty of Education of Trakia University, 

department “Preschool and Primary School Pedagogy”, in connection with her 

participation in the competition procedure for the academic position of “Professor” 

in Theory of Upbringing and Didactics (Primary School Pedagogy) in professional 

field 1.2 Pedagogy, announced in the Bulgarian State Gazette, issue 43/21.05.2021.   

 

          Dear Members of the scientific jury, 



          In my capacity as member of the scientific jury assembled pursuant to Order 

No.1584, issued on 25.06.2021 by the Rector of Trakia University in connection 

with the competition announced for the academic position of “Professor”, I have 

reviewed the materials presented to me by the sole candidate Assoc. Prof. 

Rumyana Ilcheva Neminska, DSc. The candidate has provided the necessary 

documents for this purpose as required by the current legislation and the Rules of 

procedure for the acquisition of academic degrees and occupation of academic 

positions at Trakia University. The procedures related to the organization of the 

competition are also in line with the requirements set forth in the relevant 

regulatory framework.  

 

2. Candidate overview 

The autobiography submitted by Assoc. Prof. Rumyana Neminska shows 

that in 1987 she graduated from the Institute for Preschool and Primary School 

Teachers – IPPST “Nadezhda Krupskaya”, becoming a qualified preschool teacher. 

She went on to obtain a Master’s degree and qualification as “primary school 

teacher” in 1998. In 2013, she was awarded the educational and scientific degree 

“Doctor” (PhD). Since 2016, the candidate has been holding the position of 

“Associate Professor” at the Faculty of Education of Trakia University and in 2020 

she was granted the scientific degree “Doctor of Science”.  Between 2012 and 

2018, she worked as assessor and author of new curricula, textbooks, teaching aids 

and educational illustrated children’s books at the Ministry of Education and 

Science.     

  The candidate is a member of the editorial board of the American Journal 

of Educational Research.  

  

2.Teaching activity  

Assoc. Prof. R. Neminska teaches the compulsory classes “Pedagogy of the 

Child-Environment Interaction”, “Primary School Pedagogy” and “Primary School 

Education” for Bachelor’s and Master’s degree programs offered by the Faculty of 

Education of Trakia University, as well as the elective classes “Contemporary 

Aspects of Civic Education” and “Interdisciplinary Training”. This amounts to an 

extraordinarily heavy, total annual workload of 1000 hours (ref. the candidate’s 

individual plan).    



  Based on the above-mentioned evidence, I affirm that the teaching activity 

of Assoc. Prof. Neminska meets the requirements for the academic position of 

“Professor”.  

 

3. Scientific research activity of the candidate  

   

The number, subject matter, volume and quality of the publications 

presented by Assoc. Prof. Neminska for the purposes of this competition meet the 

current requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria, as well as the respective regulations set forth in the Rules of 

procedure for the acquisition of academic degrees and occupation of academic 

position at the Faculty of Education of Trakia University. A total of 15 

publications of different types were presented for participation in the competition 

procedure.  Those include 3 articles published in refereed and indexed scientific 

journal, 2 monographs, one of which serves the function of habilitation thesis, 1 

published book based on the dissertation paper submitted for the scientific degree 

“Doctor of Science” and 1 textbook. All publications correspond to the 

scientometric indicators set forth in Act No.3 and the current policy adopted by 

Trakia University as reflected in the Rules of procedure for the acquisition of 

academic degrees and occupation of academic positions.  

  Below I shall analyze some of the content and characteristics of the 

submitted publications.  

The monograph, which serves the function of habilitation thesis, is titled 

“Theoretical and technological foundations of interdisciplinary training”. It 

attempts to summarize different scientific approaches adopted in the fulfillment of 

interdisciplinary training. It also discusses goals and objectives that are important 

for modern education and relate to the development of the skill for cooperative 

problem solving. For the purpose of attaining these important goals, it is proposed 

that a project-oriented and project-based approach should be adopted in education. 

The candidate’s work also analyzes the connection between school education and 

academic training, regarding it as a continuous and smooth transition.   

The second monographic publication is titled “Innovative strategies in the 

training of early school-age Roma children”. It is focused on ideas related to the 

application of innovations in the education of Bulgarian Roma children through 

school project activities. According to Assoc. Prof. Neminska, the purpose of this 



approach is to motivate and stimulate bilingual students for school activity. The 

expected outcome is linked to the development of their linguistic culture and 

reading comprehension, as well as acquisition of scientific knowledge and social 

skills that, further down the line, would serve to help them integrate successfully 

into modern society.   

 The candidate’s published book, based on the successfully defended 

dissertation for the scientific degree “Doctor of Science”, is titled “Application of 

the research approach for improving the quality of the academic training of 

pedagogy students”. It presents Assoc. Prof. Neminska’s dissertation study on the 

problem of the quality of the academic training of pedagogy students, which is 

focused on the way of teaching prevalent in academic training. As the dissertation 

paper has been discussed in-depth as part of the candidate’s earlier defense for the 

scientific degree “Doctor of Science”, I believe that this work does not need to be 

further explored in the present statement of opinion.  

The textbook “Foundations of primary school pedagogy” was annotated by 

Assoc. Prof. Neminska as designed for the training of university students pursuing 

degrees in “Preschool and Primary School Pedagogy” and “Primary School 

Pedagogy with Foreign Language Studies” at the Faculty of Education of Trakia 

University. It covers both fundamental theoretical information on primary school 

pedagogy and topics related to normatively regulated innovations, the pragmatic 

foundations of the school lesson and scientific research reflections that influence 

the pedagogical dispositions of university students.  

The articles presented by Assoc. Prof. Neminska as part of her research 

output are to a greater or lesser extent connected with the subject matter of the 

monograph, and for that reason, do not need to be analyzed separately.   

It is noteworthy that the two monographs and the textbooks, as well as two 

of the articles, were published in 2021, and a significant percentage of the rest of 

the publications were completed in 2020. This shows the serious intellectual 

concentration and motivation exhibited by the candidate in that period.  

   

7. Citations 

 Assoc. Prof. Neminska has presented a reference list for the citations of her 

work by other authors. It includes a total of 24 citations of her publications, 8 of 

which appear in journals in international databases and 16 – in monographs and 

peer-reviewed collective volumes.   



 

8. Participation in scientific projects 

One of the focuses of Assoc. Prof. Neminska’s research activities is 

participation in scientific projects. In the reference list for minimal requirements 

coverage for the period 2014-2021, she indicates that she participated in one 

international project  - “Health and Education for All (ZOV)”, a Bulgarian-Swiss 

collaborative project, as a RAABE trainer. The candidate also took part in two 

national projects, namely “Update and development of new curricula for the 

academic disciplines in degree programs offered by the Faculty of Education – 

Preschool and Primary School Pedagogy, Primary School Pedagogy with Foreign 

Language Studies, Social Pedagogy, Special Needs Pedagogy, based on the 

requirements of the labor market under Operational Program “Human Resources 

Development” 2007-2013 as part of the scheme for grant financing BG 051PO001-

3.1.07 “Update of the curriculum in higher education in accordance with the 

requirements of the labor market” -2014” and National project “Support for 

Success” at the Ministry of Education and Science in 2021.     

 

9. Conclusion  

          Based on the aforementioned evidence of the academic activity and research 

output of the candidate, as well as their scope and content, I give my vote in favor 

of granting Assoc. Pro. Rumyana Neminska, DSc, lecturer at the Faculty of 

Education of Trakia University, the academic position of “Professor” in Theory of 

Upbringing and Didactics (Primary School Pedagogy) in professional field 1.2 

Pedagogy.         

                                              

14.09.2021         Signature:  

Stara Zagora 

                                                   Prof. Dr. Zhaneta Stoykova, DSc   

 

 

 

 

 


