
                                                    С Т А Н О В И ЩЕ  

 

От проф. д-р Таня Борисова, д.н. за  дисертационния труд на доц. д-р Румяна 

Илчева Неминска на тема „Приложение на изследователския подход за 

повишаване на качеството при академичното обучение на студенти 

педагози“ за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ в област 

на висше образование 1.Педагогически науки, професионално образование 

1.2. Педагогика“ 

      Със Заповед № 1280/ 04.06.2020 г. на Ректора на ТрУ съм определена за 

член на научно жури за  придобиване на научната степен „Доктор на 

науките“ в област на висше образование 1.Педагогически науки, 

професионално образование 1.2. Педагогика“ от доц. д-р Румяна Неминска. 

     Дисертационният труд, депозиран от доц. Неминска, е в обем от 465  

компютърни страници.  Структуриран е в увод, три глави, заключение, 

публикации, библиография и приложения. Приложеният автореферат и 

посочените литературни източници са изцяло в контекста и изискванията на 

ПРАСТрУ за присъждане на степента „доктор на науките“ 

         В първа глава „Теоретични, нормативни и научноизследователски 

проекции  на изследователския подход“ са  представени най- съвременните 

европейски и национални измерения за качеството във висшето образование 

–  неговите  характеристики и национални измерения. Особено добре е 

характеризиран изследователският подход, както от теоретично, така и от 

практико-приложно равнище. Очертани са и педагогическите технологии за 

неговото приложение. С основание може да се твърди, че избраната за 

изследване тема е актуална и значима. 

       Втора глава представя концепцията  и  методологията на изследването - 

инструментариума и критериалния апарат. Личи умението на доц. Неминска 



да поставя ясни цели и да избере надеждни методи за получаване на данни 

в едно мащабно педагогическо изследване. 

       В трета глава  логично, точно и подробно   са представени резултатите 

от проведеното  изследване. Методите са надеждни,  емпиричните данни не 

подлежат на съмнение, авторският коментар е научен и произтича изцяло от 

получените математико - статистически методи.  

     Стилът е стегнат; понятията – ясни, няма отклонения от темата и 

същността на изследването. 

       Заключението се базира на  основните изводи и обобщения, на чиято 

основа са изведени  научните и научно-приложни приноси.  

       По темата на дисертацията доц. Неминска е приложила нужните 

публикации, от които 4 в сп. „Педагогика“ и 2 на английски език.  

       В дисертационния си труд доц. Неминска показва: 

- Компетентност и добросъвестност по изследваната от нея проблематика. 

Почтено  се позовава на публикации на авторитетни наши и чужди 

автори и на тази основа убедително представя свои виждания; 

- Умения да систематизира и анализира задълбочено, логично и 

обосновано данните и фактите, получени от изследването; 

-  Отлично познаване на съвременните важни нормативни документи  за 

качеството на висшето образование; 

- Широта и всеобхватност  при събиране на данни  от  1545 български 

учители, 79 университетски преподаватели и студенти педагози от ПФ 

на ТрУ по няколко учебни дисциплини; 

- Всички получени емпирични данни са представени в схеми, таблици,  

графики и др.; 

- Убедителни педагогически изводи и обобщения и очертани иновации, 

свързани с националните приоритети в образователната политика на 



страната. 

С оглед качеството и достойнството на представения  дисертационен 

труд, убедено заявявам, че той напълно отговаря на изискванията за 

задълбоченост, новаторски идеи и мащабност на изследването. Ще прибавя 

компетентността и яснотата на стила, с който е написан. 

Подкрепям и предлагам на членовете на научното жури  да гласуват за 

придобиване на  научната степен „доктор на науките“  на доц. д-р Румяна 

Неминска за дисертационния й труд на тема „Приложение на 

изследователския подход за повишаване на качеството при академичното 

обучение на студенти педагози“ в област на висше образование 

1.Педагогически науки, професионално образование 1.2. Педагогика 

 

                                                                     Проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

                        

                                                        STATUS 

From Prof. Dr. Tanya Borisova, Ph.D. for the dissertation of Assoc. Prof. Dr. 

Rumyana Ilcheva Neminska on "Application of the research approach to 

improving the quality of academic training of students pedagogues" for obtaining 

the scientific degree "Doctor of Science" in the field of higher education 1. 

Pedagogical sciences, vocational education 1.2. Pedagogy"       

 

By Order № 1280 / 04.06.2020 of the Rector of TrU I was appointed a member 

of the scientific jury for obtaining the scientific degree "Doctor of Science" in the 

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

Pedagogy ”by Assoc. Prof. Dr. Rumyana Neminska.      



The dissertation, submitted by Assoc. Prof. Neminska, has a volume of 465 

computer pages. It is structured in an introduction, three chapters, a conclusion, 

publications, a bibliography and appendices. The attached abstract and the cited 

literature sources are entirely in the context and the requirements of the academic 

and control regulations of the Thracian University for awarding the degree 

"Doctor of Science". 

The first chapter "Theoretical, normative and research projections of the research 

approach" presents the most modern European and national dimensions of quality 

in higher education - its characteristics and national dimensions. The research 

approach is particularly well characterized, both at the theoretical and practical 

level. The pedagogical technologies for its application are also outlined. It can be 

reasonably argued that the topic chosen for research is relevant and significant.        

The second chapter presents the concept and methodology of the research - the 

tools and the criteria apparatus. The ability of Assoc. Prof. Neminska to set clear 

goals and to choose reliable methods for obtaining data in a large-scale 

pedagogical study is evident.       

 

In the third chapter the results of the conducted research are presented logically, 

precisely and in detail. The methods are reliable, the empirical data are not in 

doubt, the author's comment is scientific and derives entirely from the obtained 

mathematical - statistical methods. 

     The style is tight; the concepts are clear, there are no deviations from the topic 

and the essence of the research.        

The conclusion is based on the main conclusions and summaries, on the basis of 

which the scientific and scientific-applied contributions are derived. 

       On the topic of the dissertation Assoc. Prof. Prof. Neminska has attached the 

necessary publications, four of which in the journal "Pedagogy" and two in 



English        

- In her dissertation, Assoc. Prof. Neminska shows: 

- - Competence and good faith in the issues studied by her. He honestly refers 

to publications of authoritative Bulgarian and foreign authors and on this basis 

convincingly presents his views; 

- - Ability to systematize and analyze in depth, logically and reasonably the data 

and facts obtained from the study; 

- - Excellent knowledge of modern important regulations for the quality of 

higher education; 

Latitude and comprehensiveness in data collection from 1545 Bulgarian 

teachers, 79 university professors and student pedagogues from the Faculty of 

Physics of TrU in several academic disciplines; 

- All obtained empirical data are presented in diagrams, tables, graphs, etc.; 

- Convincing pedagogical conclusions and summaries and outlined 

innovations related to the national priorities in the educational policy of the 

country. 

In view of the quality and dignity of the presented dissertation, I am 

convinced that it fully meets the requirements for depth, innovative ideas and 

scale of research. I will add competence and clarity to the style in which it is 

written. 

I support and propose to the members of the researchers to vote for reaching 

the scientific degree "Doctor of Research" of Assoc. Prof. Dr. Rumyana Neminska 

for dissertation and work on "Proposal for research work for the study of the 

Academy for Student Education" In the field of higher education 1. Pedagogical 

sciences, vocational education 1.2. Pedagogy 

 

                                             Prof. Dr. Tanya Borisova, Doctor of Science.                                                                 


