
Становище  

 

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

преподавател в Педагогически факултет на  Тракийски 

университет, Стара Загора 

 
 

Относно:  Дисертационен труд за присъждане на  научна степен „доктор 

на науките ” на доц. д-р Николай Сашков Цанков по професионално 

направление 1.2 Педагогика,  на тема: „РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

1.2. ПЕДАГОГИКА (ОТ КОМПЕТЕНТНОСТНО РАМКИРАНЕ КЪМ 

ТРАНСГРЕСИВНО ПРОЕКТИРАНЕ)”  . 

Николай Цанков  има придобита образователна и научна степен „доктор”, 

по научна специалност 05.07.01 и заема академичната длъжност «доцент» 

по професионално направление  1.2. Педагогика, научна специалност 

(Теория на възпитанието и дидактика (Образователни теории и 

технологии). В съзвучие с този  академичен   статус е  и изборът  му на 

тема на дисертационен труд.   

Оценката на представения дисертационен труд е  извършена  на базата на 

няколко критерия, съответстващи за такъв вид научна разработка: 

І.Актуалност и значимост на изследователския проблем 

ІІ.Научна и методологична обоснованост на проблема 

ІІІ.Обхват и представителност на направените  изследвания. Резултати 

и интерпретация 

ІV.Приносна стойност на научно-изследователския труд за теорията и 

практиката 

V.Структура и дизайн на изложението, стил и език 

VІ. Заключение 

 

І.Актуалност и значимост на изследователския проблем 

Дисертационният труд на доц. д-р  Цанков  е значим  не само с новаторски  

си подход към избраната тема и нейната интерпретация, но и  с това, че 

разкрива един начин на оригинално  мислене на автора  и обсъждане на 



идеи , които се отличават  с креативност,  с критичност по отношение на 

строго налагани обществени стандарти от гледна точка на  научната им 

целесъобразност и разширяване на периметъра на научната дискусия по 

отношение на необходимостта , мярата и мотивацията при развитие на 

дигиталната компетентност на студентите от педагогическите 

специалности. 

За съжаление мнението, което трябва да изразя под формата на Становище 

има строго определени формални граници , в които не бих могла да събера 

цялото многообразие от мисли , които провокира в мен текста на научната 

разработка, затова ще се спра само на някои от тях, които считам за важни.  

 

Според автора, с чието мнение съм съгласна,  актуалността на темата и 

нейната разработка се състои във факта, че системите на предучилищното и 

училищното образование, предявяват все нови изисквания към 

професионалната подготовка и компетентност на бъдещите педагози.  

Поради това университетската подготовка на педагогически специалисти, в 

частност на детски и начални учители е изправена пред  изпитания, 

свързани с усвояването на  система от професионални компетентности, една 

от които е  дигиталната компетентност. Именно това налага , според автора  

преосмисляне и преструктуриране на цялостния комплекс от ключови 

компетентности  на съвременния учител, детерминирани от промените в 

живота и връзките между съвременните общности, промените в социалните 

очаквания и  промените в подходите към човека.( виж дис. труд, стр. 4) 

ІІ.Научна и методологична обоснованост на проблема 

В дисертационната разработка  е направен детайлен, многоаспектен и 

задълбочен  анализ на компетентностния подход в неговото еволюционно 

развитие, в чийто контекст са  коментирани  документи като  Стратегията  

за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в 

образованието (2014-2020 г.),.  препоръките на различни международни 

органи и организации, свързани с образователната политика като: 

документи на ЮНЕСКО за четирите глобални образователни 

компетентности,  документи от симпозиума в Берн  през 1996 по програмата 

на Съвета на Европа за ключовите компетенции при реформата на 

образованието, Лисабонската стратегия, Болонската програма и други 

такива, насочени към политиките за модернизация на образованието. 

Доц. Цанков  много прецизно изследва  мнението на различни автори(А. В. 

Хуторский, М. Коломец, В. Найденова, Пл. Радев, Т. Томов и др.) по 

отношение на дефинирането на понятието „компетентност“, търсейки 

съвпаденията в техните възгледи и теоретично- съдържателните им  

разминавания. В тази връзка са обсъдени  компетентностите в 



професионалния профил на съвременния учител с техните водещи 

компоненти – аксиологичен, културологичен, живототворчески , морално-

естетически , граждански.( дис. труд, стр. 63).  Авторът е посветил  цялата 

втора глава от дисертационния труд на теоретично и емпирично  проучване 

на дигиталната компетентност.  

В същото време с критичния поглед на учен и изследовател, доц. Цанков е 

представил мненията на редица автори , които критикуват 

компетентностния подход и независимо от какви теоретико-

методологически позиции са изразени техните несъгласия, общото между 

всички тях е , че този подход, в който изначално липсва ясна съдържателна 

конкретика ( да си спомним документи на ЮНЕСКО за четирите глобални 

образователни компетентности : « да се научим, да познаваме, да правим , 

да живеем съвместно») би могъл да  подмени при определени обстоятелства 

необходимостта от фундаментални знания , даващи обяснителен модел на 

механизмите, които движат  развитието на обществото и трансформациите в 

него. Този подход , според цитираните автори,  пренебрегва в известна 

степен необходимостта от изграждането на  индивидуален светоглед и ярка 

идентичност  на човека  и го превръща от анонимен хомо сапиенс , знаещ  

да чете , пише и рОботи на компютър. Той възпрепятства превръщането на 

индивида  в личност, която има своя мнение и възгледи за това , как иска да 

бъде устроено обществото , в което живее. Може би   не е  случаен и фактът 

,  че  философията във висшето училище  вече не е задължителна 

общообразователна дисциплина  за педагогическите специалности, както и 

много други такива , които са нейни производни, например част от 

социалните науки. А на психологията парадоксално  й е опредено  място в 

групата ...на стопанските и правните науки. Опасението и бунтът на тези 

учени е , че вървейки по този път , човекът бързо и лесно ще се превърне в 

изпълнител с много компетентности, вместо да развие богата духовност и да  

изгради активна гражданска позиция.    

Теоретичният анализ, както и целият обем на научната разработка от 545 

страници  респектира с използването на богата библиография, която съдържа 

291  литературни източници и 33   нормативни интернет- източници , от 

които 183 на кирилица и 108 на латиница.  

В теоретичната постановка на темата доц. Цанков старателно и 

задълбочено   представя позициите на водещи български и чуждестранни 

автори, някои от които бяха цитирани по- горе в този текст. Ще добавя още 

само имената на проф. Мерджанова , Н. Витанова,  М. Кирова , Пейчева-

Форсайт и др. Особено приятно впечатление в дисертационния труд прави 

фактът , че доц. Цанков е изследвал последните публикации на редица  учени 

и преподаватели от Педагогическия факултет на Тракийски университет и ги 



цитирал във връзка с разглежданата от него тема.  

 

ІІІ.Обхват и представителност на изследването. Резултати и 

интерпретация 

 

 По мое лично убеждение сърцевината на представения дисертационен труд е 

четвъртата  глава , наречена от автора, „Развитие на дигиталната 

компетентност на студентите от професионално направление „Педагогика“ 

чрез обучението по „Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда“, резултатите от която позволяват да 

се премине към следващия творчески етап на разработката , а именно 

разработването на трансгресивен модел на полиподходно растежно 

проектиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите. 

Експерименталната част на дисертационния труд на доц. Цанков   впечатлява 

с: 

1.Логиката на представянето на елементите на изследователския замисъл-

изследователската теза, дизайна на дисертационното изследване, обектно- 

предметната област, с прецизно формулирани цел и задачи, контингент и 

инструментариум. 

2.  Адекватно са подбрани, убедително са обосновани и представени, 

съобразно  целта и задачите на проучването както стандартизирани тестове, 

така и създадени специално за целите на изследването  . По думите на автора, 

разработването и апробирането на инструментариума за изследване е 

реализирано на няколко етапа като основно внимание е отделено на 

заключителните варианти за оценка на дигиталната компетентност на 

студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи 

квалификация „детски учител“ и/или „начален учител“ в рамките на 

обучението по дисциплината „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална среда“.  

3.  Очертана е логиката на представяне на изследователските компоненти, 

подчинена  на всеобщия научен принцип за взаимно съответствие между тях. 

Цялостното експериментално изследване е проведено в продължение на три 

учебни години (2017/2018 година; 2018/2019 година и 2019/2020 година), 

като са експериментирани различни технологични варианти, допълващи се и 

с опит за оптимизиране и надграждане на ефектите им. Това включва 

провеждането на констатиращо изследване, развиващ (дидактически) 

експеримент и заключително изследване, като  ефективността от прилагания 

технологичен вариант  е отчитана в рамките на съответната учебна година. 



4.   Контингентът на изследване са  студенти от професионално направление 

1.2. Педагогика, изучаващи учебната дисциплина „Информационни и 

комуникационни технологии и работа в дигитална среда“.    

Формирани са и 3 фокус групи в рамките на проведени квалификационни 

обучения, включващи по 8 учители (общо 24 детски и начални учители – 

извадка), завършили висшето си образование и/или придобили 

професионална квалификация „учител“ в периода 2006-2016 година. 

5.Убедителна е логиката и обосновката в представянето и обработката на 

получените емпирични данни. Получените взаимозависимости между 

изследваните променливи  са обсъдени задълбочено и богато са 

визуализирани чрез представянето им в 60 таблици  и 50  фигури. 

7.Обработените и интерпретираните емпирични резултати са в основата  на  

разработен   трансгресивен модел на полиподходно растежно проектиране и 

развитие на дигиталната компетентност на студентите от професионално 

направление 1.2. Педагогика( глава V от дисертационния труд , стр. 342). 

ІV.Приносна стойност на научно-изследователския труд за теорията и 

практиката 

   Приемам и оценявам по достойнство приносите, които доц. Цанков  е 

формулирал в края на  своя дисертационен труд. От гледна точка на по-

обобщеното и концептуалното им представяне, бих ги  систематизирала по 

следния начин 

1. Научно са осмислени и представени  съвременни  идеи, схващания  и 

добри практики на приложение на компетентностния подход по 

отношение на  развитието на професионалните компетентности и 

конкретно  на дигиталната компетентност както на учитетеля , така и 

на бъдещия такъв.  

2. Разработена е  първа база от Модел за развитие на дигиталната 

компетентност чрез обучението по академичната дисциплина 

„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа 

в дигитална среда“ на студентите от професионално направление 1.2. 

Педагогика, придобиващи професионална квалификация „детски“ 

и/или „начален учител“ .  

3.  Апробирани са в практиката  технологични варианти от Модела на 

първа база, като  непрекъснато се проследява  структурно-

функционалната  целесъобразност на модела, осигуряващ растежното 

развитие на дигиталната компетентност на студентите.  



4. Представени са  конкретните  индикатори на  параметрите на 

синхронизация на умения и отношения, в качеството им на  основни 

конструкти на дигиталната компетентност на студентите.  

5. Създаден  е  трансгресивен модел за полиподходно растежно 

проектиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите 

от професионално направление 1.2. Педагогика - „детски“ и/или 

„начален учител“, който описва  прехода от компетентностно 

рамкиране към трансгресивно проектиране и развитие.  

 

V.Структура и дизайн на изложението, стил и език 

По отношение на този критерий , представената дисертация на  доц. Цанков  

се отличава с:  

1.Логическо разгръщане на идейния замисъл, ясно и точно формулиране и 

аргументиране на отделните акценти от съдържанието, които насочват към 

основното и значимото в тях; дизайна на научния труд, който съдържа 

логически определени и взаимносвързани глави. 

2.Форматната и съдържателна характеристика на всяка глава се представя 

чрез: 

- целенасочено формулиране на заглавието и следващите 

подзаглавия;  

- стремеж към осигуряване на максимално точно, ясно и полезно 

интерпретиране, обобщение и обосновка на постановки, идеи , 

резултати; 

- стремеж към използване на синтезирано научно –релативно 

поднасяне на информацията,  чрез точен понятиен апарат и 

проблематичен анализ; 

- използване на четивен стил, без да бъдат  направени компромиси с 

научните критерии. 

Авторефератът представлява убедителна синтезирана презентация на 

дисертационния труд. 

Доц. Цанков  има 9 публикации в български и чуждестранни научни 

списания върху теми , релативни на темата на  дисертационния труд или 

части от него. 
        

   VІ. Заключение 

          В заключение изразявам мнение, че дисертационният труд на тема: „ 

Развитие на дигиталната компетентност на студентите от 



професионално направление 1.2. Педагогика(от компетентностно 

рамкиране към трансгресивно проектиране ”  отговаря на всички 

изисквания на Закона за развитието на академичния състав на Република 

България и Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски 

университет. Авторът притежава умения и компетентности за осъществяване 

на задълбочена научно-изследователска дейност, върху която изгражда 

творчески иновативни модели, насочени към академичното обучение  на 

студентите - бъдещи педагози в областта на информационните и 

комуникационните технологии и работата в дигитална среда.    

 На базата на гореизложеното становище  убедено давам своя положителен 

вот за присъждането на научната  степен „доктор на науките  ” на Николай 

Сашков Цанков  по професионално направление 1.2 Педагогика.   

 

29.07.2021                                                       Подпис:  

Стара Загора                                   (проф. д-р Ж. Стойкова, д. н.)    

 

 

 

STATEMENT OF OPINION 

 

By Prof.  Zhaneta Stoykova Dobreva, PhD,  DSc  

Lecturer at the Faculty of Education at Trakia University, 

Stara Zagora  

 
 

Regarding:  The dissertation paper submitted as part of the application of 

Assoc. Prof. Dr. Nikolay Sashkov Tsankov for the scientific degree “Doctor of 

Science” in professional field 1.2 Pedagogy, titled: “DEVELOPMENT OF THE 

DIGITAL COMPETENCE OF STUDENTS PURSUING DEGREES IN PROFESSIONAL 

FIELD 1.2 PEDAGOGY (FROM COMPETENCE FRAMING TO TRANSGRESSIVE 

PROJECTION)”.     



Nikolay Tsankov has been awarded the educational and scientific degree 

“Doctor” in scientific specialty 05.07.01 and holds the academic position 

“Associate Professor” in professional field 1.2 Pedagogy, scientific specialty 

Theory of Education and Didactics (Educational Theories and Technologies). 

The candidate’s choice of dissertation topic is in line with his aforementioned 

academic status.    

The evaluation of the submitted dissertation paper was conducted on the basis of a 

number of criteria appropriate for this type of scientific work:   

І.Relevance and significance of the research problem  

ІІ.Scientific and methodological soundness of the research problem  

ІІІ.Scope and representativeness of the research performed. Results and 

interpretation.  

ІV.Value of the research paper’s contributions to theory and practice  

V.Structure and design of the presentation, style and language  

VІ. Conclusion  

 

І. Relevance and significance of the research problem 

 

Assoc. Prof. Dr. Tsankov’s dissertation is significant not only due to the author’s 

innovative approach to his chosen topic and its interpretation, but also because it 

reveals the originality of the candidate’s thinking and his discussion of ideas that 

stand out with their creativity and criticism of the strictly enforced social 

standards based on their scientific expedience, as well as expansion of the scope 

of the scientific debate concerning their necessity, scale and motivation for the 

development of the digital competence of students pursuing degrees in 

pedagogical specialties.    

Unfortunately, the opinion I am tasked with presenting through this Statement of 

Opinion has to follow strictly defined formal parameters wherein I will not be 

able to fully express the entire plethora of thoughts the dissertation paper evoked 

in me. For that reason, I shall focus only on the ones I consider the most 

important.    

 

According to the author, whose assertion I concur with, the relevance of the 

dissertation topic and of its scientific exploration can be found in the fact that the 

systems of preschool and school education are currently establishing many new 

requirements for the professional training and competence of the future educators. 

This means that the university training of professionals in the field of education, 

and in particular that of preschool and elementary school teachers, is faced with 

challenges connected with the acquisition of professional competences, which 

includes the digital competence. In the author’s opinion, this necessitates a 



rethinking and restructuring of the entire complex of key competences of the 

contemporary teacher, determined by the changes in modern life and the 

connections between the communities of today, the changes in social expectations 

and in the approaches toward the human being (see dissertation, page 4)   

 

ІІ.Scientific and methodological soundness of the research problem 

 

The dissertation paper contains a detailed, multifaceted and in-depth analysis of the 

competency-based approach in its evolutionary development. Within this context, 

the author comments on documents such as the Strategy for Effective Application 

of Information and Communication Technologies in Education (2014 - 2020), the 

recommendations of different international bodies and organizations regarding 

education policy such as the UNESCO documents on the four global educational 

competences, the report of the Berne Symposium of 1996 for the program of the 

Council of Europe on the key competencies to be acquired as part of the 

education reform, the Lisbon Strategy, the Bologna Process and other similar 

documents that guide the modernization policies in education.   

Assoc. Prof. Tsankov is very precise in his exploration of the views of different 

authors (A. V. Hutorskij, M. Kolomets, V. Naydenova, Pl. Radev, T. Tomov, 

etc.) concerning the definition of the term “competence”, exploring the 

overlapping elements in their positions, as well as their theoretical and 

substantive differences. This includes a discussion of the competences that 

constitute the  professional profile of the contemporary teacher and their main 

components – axiological, cultural, life-creating, moral and aesthetic, civic 

(dissertation, page 63). The author has dedicated the entirety of the second 

chapter of the dissertation paper to the theoretical and empirical exploration of 

digital competence.    

At the same time, employing the critical perspective of a scholar and researcher, 

Assoc. Prof. Tsankov explores the opinions of a number of authors opposed to the 

competence-based approach. Irrespective of the theoretical and methodological 

positions their criticism stems from, what unites all these authors is the belief that 

this approach, which is fundamentally devoid of specifics (as seen in the 

UNESCO documents on the four global competences: “to learn, to know, to do 

and to live together”), could replace under certain circumstances the need for 

fundamental knowledge that provides an explanatory model of the mechanisms 

underlying the development of society and the transformations occurring within 

it. This approach, according to the cited authors, neglects to some degree the need 

for developing an individual worldview and unique identity of the human being, 

turning the person into an anonymous homo sapiens capable of reading, writing 

and working/slaving away at the computer. It impedes the transformation of the 



individual into a fully realized person with his own opinions and views 

concerning the way the society he lives in should be structured. Perhaps it is no 

coincidence that philosophy is no longer a compulsory part of the higher 

education curriculum for professionals in the field of pedagogy, as well as many 

of the disciplines stemming from philosophy like some of the social sciences. 

Paradoxically, psychology has also been grouped together with the economic and 

legal sciences.  The concern and rebellion of these scholars is based on their 

understanding that if society continues to follow this path, the human being will 

quickly and easily transform into a mere performer of tasks with many 

competences, instead of developing a rich spiritual life and becoming a truly 

active citizen.    

The theoretical analysis, as well as the entire volume of 545 pages of scientific 

work, stands out with the use of a broad spectrum of references, containing 291 

scientific literature sources and 33 normative Internet sources, 183 of the 

referenced titles were written in Cyrillic scripts and 108 – in Latin scripts.  

In the theoretical presentation of the topic, Assoc. Prof. Tsankov carefully 

and thoroughly explores the positions of leading Bulgarian and foreign scholars, 

some of whom were mentioned above. I would only like to add the names of Prof. 

Merdzhanova, N. Vitanova, M. Kirova, Peycheva-Forsyth and others. It made a 

particularly positive impression on me that Assoc. Prof. Tsankov examines the 

latest publications of a number of scientists and lecturers from the Faculty of 

Education at Trakia University and cites them in connection with his chosen topic 

of discussion.   

 

ІІІ.Scope and representativeness of the study. Results and interpretation.  

 

 It is my personal belief that the core component of the dissertation paper is the 

fourth chapter, titled by the author “Development of the digital competence of 

students in professional field “Pedagogy” through training in Information and 

communication technologies for education and work in a digital environment”. The 

results of this chapter allow for the transition to the next creative stage in this 

study, namely the creation of a transgressive model of poly-approach growth 

projection and development of the digital competence of higher education students. 

The experimental section of Assoc. Prof. Tsankov’s dissertation stands out with the 

following elements:     

1.The logic of the presentation of the elements of the research idea – research 

thesis, the design of the dissertation study, the object and the subject, the precisely 

formulated goals and objectives, participants and instruments.  



5.  The author has made an adequate selection of standardized tests, as well as tests 

specifically designed for the purposes of the study. He convincingly supports and 

establishes them as corresponding to the goals and objectives of his research. 

According to the author, the development and approbation of the research 

instruments was performed in several stages, with the main focus being placed on 

the final variants for assessment of the digital competence of students in 

professional field 1.2 Pedagogy, pursuing the qualification “nursery teacher” 

and/or “elementary school teacher”, as part of their university training in 

“Information and communication technologies for education and work in a digital 

environment”.    

6.  The logic of the presentation of the research components is clearly outlined. It 

follows the universal scientific principle of non-contradiction. The full 

experimental study was performed over the course of three academic years 

(2017/2018, 2018/2019 and 2019/2020) and includes testing of different 

technological options that complement one another, as well as attempts to optimize 

them and build upon their effects. This includes an ascertaining experiment, a 

developing (didactic) experiment and a concluding study. The effectiveness of the 

applied technological variant is monitored and assessed for the duration of the 

corresponding academic year.  

7.   The participants in the study are university students in professional field 1.2 

Pedagogy, taking an academic course titled “Information and communication 

technologies for education and work in a digital environment”.   

Three focus groups were also formed as part of teacher training courses, including 

8 practicing teachers in each group (a total of 24 nursery and elementary school 

teachers – sample), who had obtained their higher education degrees and/or the 

professional qualification “teacher” between 2006 and 2016.   

5. The logic and substantiation of the presentation and processing of the collected 

empirical data is convincing. The interdependences observed in the relationship 

between the researched variables are discussed in great depth and visualized in an 

excellent way using 60 tables and 50 figures.      

7. The processed and interpreted empirical results serve as the foundation of the 

development of the transgressive model of poly-approach growth projection and 

development of the digital competence of university students in professional field 

1.2 Pedagogy (Chapter V of the dissertation, page 342).  

ІV.Value of the research paper’s contributions to theory and practice  

   I acknowledge and give due recognition to the contributions formulated by 

Аssoc. Prof. Tsankov at the end of his dissertation. In order to present them in a 

more general and conceptual manner, I would like to summarize them in the 

following way:  



 

1. The dissertation examines and presents contemporary ideas, concepts and 

good practices for applying the competence-based approach in the 

development of professional competences and, in particular, for the digital 

competence of current and future teachers.   

2. The dissertation paper develops the First-base Model for the development 

of digital competence through academic training in academic course 

“Information and communication technologies for education and work in a 

digital environment” for university students in professional field 1.2 

“Pedagogy”, pursuing qualification as “nursery teacher” and/or “elementary 

school teacher”.   

3.  Technological variants of the First-base Model are approbated in practice 

and the structural and functional expedience of the model are continuously 

monitored, providing growth and development of the digital competence of 

the students.  

4. The dissertation presents specific indicators of the parameters of 

synchronization of skills and relations in their capacity as primary 

constituents of the students’ digital competence.  

5. The author creates a transgressive model of poly-approach growth 

projection and development of the digital competence of students in 

professional field 1.2 Pedagogy – “nursery teacher” and/or “elementary 

school teacher”, which describes the transition from competence-based 

framing towards transgressive projection and development.  

 

V.Structure and design of the presentation, style and language  

 

With respect to this evaluation criterion, Assoc. Prof. Tsankov’s dissertation stands 

outs with the following elements:  

1. The logical development of the conceptual plan, the clear and precise 

formulation and substantiation of different focal points of the paper’s content; the 

design of the scientific paper, which is composed of logically formed and 

interconnected chapters.  

2. The characteristics of the format and content of each chapter are presented 

using:  

- deliberate and purposeful formulation of the title and the subsequent 

subtitles;  



- striving for utmost precision, clarity and usefulness in the interpretation, 

summarization and substantiation of experimental setups, ideas and 

results; 

- tendency to present the information in a succinct and science-based 

manner, using precise conceptual apparatus and problem analysis; 

- use of an accessible writing style without compromising the criteria of 

science. 

The author’s summary presents the dissertation paper in a succinct and convincing 

manner.  

Assoc. Prof. Tsankov has published 9 articles in Bulgarian and foreign scientific 

journals on issues related to the topic of the dissertation or parts of it.   
        

   VІ. Conclusion 

          In conclusion, I am of the opinion that the dissertation titled “Development 

of the digital competence of students in professional field 1.2 Pedagogy (from 

competence-based framing to transgressive projection)” meets the requirements 

of the Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria 

and Trakia University’s Regulations for the Development of the Academic Staff. 

The author possesses the skills and competences needed for conducting in-depth 

research and using it as a foundation for the development of creative and 

innovative models, targeting the academic education of pedagogy students in the 

field of information and communication technologies and work in a digital 

environment.  

Based on the above, I give my vote with full confidence in favor of granting the 

scientific degree “Doctor of Science” to Nikolay Sashkov Tsankov in professional 

field 1.2 Pedagogy.    

 

29.07.2021                                                       Signature:  

Stara Zagora                                                 (Prof.  Zh. Stoykova, PhD,  DSc)    

 
 

 

 
 


