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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева,  

Тракийски университет, Педагогически факултет,  

член на научно жури,  

заповед  № 1037 от 05.05.2020 г.  

на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора 

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.2. Педагогика, Теория на възпитанието и 

дидактика (Социална педагогика) 

Тракийски университет – Стара Загора, Педагогически факултет 

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 36 от 14.04. 2020 г. 

 

1.  Процедура  
Процедурата за провеждане на конкурса е спазена и е в съответствие с 

нормативните документи. Представените от кандидата материали за участие в 

конкурса са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България, Правилника на 

Тракийския университет – Стара Загора за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности. 

 

2. Данни за кандидата 

До участие в конкурса е допуснат един кандидат – ас. д-р Цвета 

Апостолова Делчева.  

По смисъла на чл. 2б, ал. 2 и ал. 3,  тя отговаря на минималните 

национални изисквания и съответно на изискванията по чл.  2б, ал.  5.   

По смисъла на чл. 24 от ЗРАСРБ тя има право да участва в конкурса за 

заемане на академична длъжност „доцент“.  

В Тракийския университет ас. д-р Цвета Делчева  започва работа през 2013 

г. като асистент по „Социална педагогика“, „Съвременни политики за 

предоставяне на социална грижа в общността“, „Правна регулация на 

асоциалното поведение“, „Социално-педагогически дейности в училищна 

среда“ в Педагогическия факултет.   

През 2017 г. ас. Цвета Делчева защитава докторска дисертация и има 

присъдена образователната и научната степен „Доктор“ по научна специалност 

„Теория на възпитанието и дидактика” (Диплома № 0137, издадена на 6 

октомври 2017 г. от Тракийския университет, Стара Загора).  

 

3. Описание на научните трудове 

Ас. д-р Цвета Делчева участва в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ със 17 (седемнадесет публикации). От тях 16 са 



 2 

самостоятелни, а 1 е в съавторство. Две от представените публикации са 

поместени в чуждестранни издания на английски език.  

Публикациите на д-р Делчева отразяват съвременното състояние и 

перспективи в научното поле на Социалната педагогика, по-конкретно в 

областта на работа със студенти за развитие на техните професионални и 

ключови компетенции. Тяхното съдържание кореспондира с научните интереси 

на кандидата, което е разбираемо и логично в контекста на обявения конкурс. 

Монографията „ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – ПОГЛЕД „ОТВЪТРЕ – ОТВЪН“ е посветена на 

изследователските търсения и опита на автора в областта на обучението на 

студенти от специалност „Социална педагогика“ за формиране на 

професионални компетенции чрез различните форми на практическо обучение. 

През призмата на нормативната, методическата и организационната база на 

практическата подготовка авторът умело извежда акцентите на организацията 

на практическата подготовка на студентите от посочената специалност. 

Детайлно анализира спецификите на хоспитирането в различни контексти, 

както и организацията и провеждането на текущата учебна практика със 

студентите от двете форми на обучение в различни микросреди. Ясно откроява 

спецификата на преддипломната практика/преддипломен стаж като последна 

форма на практическо обучение.  

Особено ценен е емпиричният материал, натрупан в резултат на 

лонгитудно изследване на практическото обучение на студентите от 

специалността – редовна и задочна форма на обучение. С резултатите от всеки 

анализ авторът променя и разширява изследователския ареал. 

Във втория монографичен труд „ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА У СТУДЕНТИТЕ ПО 

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“, д-р Делчева предлага изградена и апробирана 

педагогическа система за формиране на професионални компетенции за 

социална работа на студентите от специалност „Социална педагогика“. 

След задълбочено проучване авторът излага теории, концепции и 

изследвания в съответствие със съвременния подход към изучаване на 

формирането на професионални компетенции в обучението на социални 

педагози. Представен е също теоретико-емпиричен компетентностен модел за 

социална работа. 

Основната част от съдържанието на монографията е отредена на 

методологичната база на модела за експерименталната работа и анализа на 

основните резултати, установени в хода на изследването. Изключителен 

интерес представлява специфичният комплекс от диагностични методи, 

предназначен за определяне на резултатите от прилагане на системата за 

развитие на професионални компетенции.  

Активна е научната дейност на ас. д-р Цвета Делчева при подготовката и 

издаването на Учебна и учебно-помощна литература. 

Ценно за професионално-практическото обучение на студентите от 

педагогическите специалности и за педагогическата практика на учителите е 
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учебното пособие „ХОСПИТИРАНЕТО – ПЪРВИ ЕТАП ОТ 

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИТЕ СОЦИАЛНИ ПЕДАГОЗИ“, 

което разширява познавателния хоризонт на студентите и обогатява техните 

знания и компетентности с оглед на бъдещата им професионална реализация.  

За професионалната подготовка на студентите и повишаването на интереса 

на университетските преподаватели и социалните работници съдействат и 

публикуваните статии и доклади, в които са представени различни аспекти на 

практическото обучение на социалните педагози, на взаимодействието между 

родители и специалисти; механизми на обучение за работа с родители, 

подготовка на студенти от педагогическите специалности за работа в 

приобщаваща среда в контекста на прилагането на холистичния подход.  

Намирам за значим факта, че се дискутира един от важните компоненти, 

изграждащи съдържанието на подкрепящата среда, а именно – практическото 

обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към 

формиране на изискуемите компетенции. 

 

4. Научни приноси 

Представените публикации от ас. д-р Цвета Делчева са свидетелство за 

целенасочено и последователно развитие през годините на професионалната й 

дейност. 

Научно-изследователските приноси на автора могат да се обособят като 

цяло в следните области:  

1. Формиране и развитие на професионални и ключови компетенции в 

академична среда: разработен е оперативен професионално-компетентностен 

модел на социална работа за целите на обучението на студентите от 

специалност „Социална педагогика“; формулирани са общите компетенции за 

социална работа; изградена и апробирана е педагогическа система за 

формиране на професионални компетенции за социална работа на студентите 

от специалност „Социална педагогика“; разработен е специфичен комплекс от 

диагностични методи за определяне на резултатите от прилагането на 

системата за развитие на професионални компетенции. 

2. Развитие на професионални и ключови компетенции чрез 

практическото обучение на студентите от специалността: разработен е 

диагностичен инструментариум за констатиране на устойчива положителна 

обратна връзка; изготвени са стратегии за организиране и провеждане на 

практическо обучение на студентите в ситуация на извънредно положение 

(КОВИД-19), което е актуално и неизследвано от научната общност поле; 

разработен е алгоритъм за структуриране на електронно институционално 

портфолио за специалност „Социална педагогика“.  

3. Мотивиране и ангажиране на студентите в активно и съзнателно 

участие в учебни и учебно-практически дейности: разработен е механизъм за 

практическо обучение за работа с родители за нуждите на обучението на 

студенти от специалност „Социална педагогика”; очертани са профилите на 
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социални групи в риск (целеви групи), включително на референтни младежки 

групи, към които е насочена социалната и социално-педагогическата работа. 

 

5. Качество на научната продукция и други активности 
За качествените характеристики на научните публикации на ас. д-р Цвета 

Делчева свидетелстват откритите в научната литература 13 цитирания в 

публикации на български и чужди автори. 

Публикациите на д-р Цвета Делчева  се характеризират с терминологична 

яснота, точност на изказа,  внимателен подбор на думите и стила на изложение 

в текста.  

От представените документи за участие в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ става ясно, че ас. д-р Цвета Делчева участва в 

проекти, финансирани от ФНИ на Тракийския университет – 5 проекта.   

Извършва и съвместна научноизследователска дейност със студенти, като 

ръководител на  курсови разработки на студенти; 

Д-р Цвета Делчева е автор на 6 учебни програми за обучение. 

Справката за аудиторна заетост показва достатъчна академична 

натовареност. 

Постигнатите резултати в научноизследователската и научно-приложната 

дейност утвърждават ас. д-р Цвета Делчева като учен със собствен стил в 

работата. 

 

6. Заключение 

С оглед на посочените изследователски качества, преподавателската 

кариера и натрупания в нея професионален опит оценявам положително 

кандидатурата на ас. д-р Цвета Апостолова Делчева за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика (Социална 

педагогика) в Област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

Професионално направление: 1. 2. Педагогика в Тракийския университет, Стара 

Загора, Педагогически факултет. 

 

 

 

08.08 2020 г.                                                  Изготвил становището: 

 

гр. Ст. Загора                                          доц. д-р Дияна Георгиева 
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EVALUATION REPORT 

 

by Assoc. Prof. Diyana Paskaleva Georgieva, PhD, Trakia University, Faculty of 

Education, member of academic jury, 

order № 1037 from 05.05.2020 

by the Rector of Trakia University – Stara Zagora 

Competition  to hold academic position of “Associate Professor” 

Field of higher education: 1.Educational sciences  

Professional direction: 1.2.Education, Theory of education and didactics (Social 

education) 

Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Education  

The competition is announced in official gazette, Issue 36, from 14.04.2020 

 

1. Procedure  

The procedure for  the carrying out of the competition is adhered to and is in 

accordance with the normative documents. The submitted by the candidate materials 

to enter the competition are prepared in accordance with the requirements of the Act 

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

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

Bulgaria enforcement, the Regulations of Trakia University, Stara Zagora for the 

terms and order for the acquisition of scientific degrees and academic positions 

holding.  

 

2. Candidate's details  

One candidate – Assist. Prof. Tsveta Apostolova Delcheva, PhD, has been 

admitted to enter the competition. 

Under article 2b, paragraph 2 and paragraph 3,  she meets the national 

minimum requirements and respectively the requirements under article 2b, paragraph 

5.   

Under article 24 of ADASRB she has the right to enter the competition to hold 

an academic position (associate professor). 

Assist. Prof. Tsveta Delcheva, PhD started working at the Faculty of Education,  

Trakia University as an assist. prof. in “Social education”, “Modern policies for 

providing social care in the community", "Legal regulation of antisocial behavior", 

"Socio-pedagogical activities in the school environment" at the Faculty of Education 

in 2013. 
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In 2017 Assist. Prof. Tsveta Delcheva  defended a doctoral dissertation and the 

scientific and educational “doctor’s” degree was conferred on her in the scientific 

specialty “Theory of education and didactics” (Diploma № 0137, issued on 

06.10.2017 by Trakia University, Stara Zagora). 

3. Description of the scientific works 

Assist. Prof. Tsveta Delcheva, PhD enters the competition to hold the academic 

position of “Associate Professor” with 17 (seventeen) publications. 16 of them are 

individual and 1 is in co-authorship. 

Two of the presented publications are in foreign editions, published in English 

language. 

Dr. Delcheva's publications reflect the current state and prospects in the 

scientific field of Social Pedagogy, in particular in the field of working with students 

to develop their professional and key competencies. Their content corresponds to the 

scientific interests of the candidate, which is understandable and logical in the context 

of the announced competition. 

The monograph "PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN SOCIAL 

PEDAGOGY - VIEW" INSIDE - OUTSIDE " is dedicated to the research and the 

author’s experience in the field of training of students in the specialty" in developing 

professional competencies through various forms of practical training. 

Through the prism of the normative, methodical and organizational base of the 

practical training the author skillfully emphasizes the accents of the organization of 

the practical training of the students from the indicated specialty. She analyzes in 

detail the specifics of hospice in different contexts, as well as the organization and 

conduct of current learning practice with students from both forms of education in 

different micro-environments. She clearly highlights the specifics of undergraduate 

practice/undergraduate internship as a final form of practical training. 

Especially valuable is the empirical material accumulated as a result of a 

longitudinal study of the practical training of students in the specialty – full time and 

part time education. The author changes and expands the research area with the 

results of each analysis. 

In the second monographic work "FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES FOR SOCIAL WORK IN STUDENTS IN SOCIAL 

PEDAGOGY", Dr. Delcheva offers a built and tested pedagogical system for the 

formation of  professional competencies for social work of students majoring in 

"Social Pedagogy". 

After in-depth research, the author presents theories, concepts and research in 

accordance with the modern approach to the study of the development of professional 

competencies in the training of social pedagogues. A theoretical-empirical 

competence model for social work is also presented.  
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The main part of the content of the monograph is devoted to the methodological 

basis of the model for the experimental work and the analysis of the main results 

established in the course of the study. Of particular interest is the specific set of 

diagnostic methods designed to determine the results of the application of the system 

for the development of professional competencies. 

The scientific activity of Assist. Prof. Tsveta  Delcheva, PhD in the preparation 

of training and training-auxiliary literature publishing is active. 

The textbook “HOSPITATION – FIRST STAGE OF PRACTICAL TRAINING 

OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGISTS” is valuable to the professional-practical 

training of students by educational specialties and to the pedagogical practice of 

teachers, it broadens the students’ cognitive horizon and enriches their knowledge 

and competences regarding their future professional realization. 

The published articles and reports also contribute to the professional preparation 

of students and the increase of the interest of university lecturers and social workers. 

They present various aspects of the practical training of social pedagogues, the 

interaction between parents and specialists; mechanisms of training for work with 

parents, preparation of students by pedagogical specialties for work in an inclusive 

environment in the context of the application of the holistic approach.  

I find significant the fact that one of the important components building the 

content of the supportive environment is discussed, exactly – the practical training of 

students majoring in "Social Pedagogy" aimed at forming the required competencies. 

4. Scientific contribution 

The publications presented by Assist. Prof. Dr. Tsveta Delcheva are evidence of 

purposeful and consistent development over the years of her professional activity. 

The author's research contributions can be distinguished in general in the 

following directions: 

1. Formation and development of professional and key competencies in the 

academic environment: an operational professional-competence model of social work 

has been developed for the purposes of training students in the specialty "Social 

Pedagogy"; the general competencies for social work are formulated; a pedagogical 

system for the formation of professional competencies for social work of students 

majoring in "Social Pedagogy" has been developed and tested; a specific set of 

diagnostic methods has been developed to determine the results of the application of 

the system for development of professional competencies. 

2. Development of professional and key competencies through the practical 

training of students in the specialty: a diagnostic tool has been developed to establish 

sustainable positive feedback; strategies have been prepared for organizing and 

conducting practical training of students in a situation of emergency (KOVID-19), 
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which is a topical and unexplored field by the scientific community; an algorithm for 

structuring an electronic institutional portfolio for the specialty "Social Pedagogy" 

has been developed.  

3. Motivation and engagement of students in active and conscious 

participation in learning and teaching-practical activities: a mechanism for practical 

training for working with parents has been developed for the needs of training 

students majoring in "Social pedagogy”; the profiles of social groups at risk (target 

groups) are outlined, including reference youth groups to which social and socio-

pedagogical work is directed. 

5. Scientific production quality and other activities 

The qualitative patterns of the scientific materials of Assist. Prof. Dr. Tsveta 

Delcheva are evidenced by the 13 citations found in the scientific literature in 

publications of Bulgarian and foreign authors.  

The publications of Dr. Tsveta Delcheva are characterized by terminological 

clarity, accuracy of expression, careful selection of words and style of presentation in 

the text. 

The submitted documents to enter the competition to hold the academic position 

of “Associate Professor” show that Assist. Prof. Tsveta Delcheva participates in 

projects financed by Trakia University – 5 projects. 

She carries out joint scientific research activity with students as an instructor of 

students scientific papers. 

Dr. Tsveta Delcheva is an author of 6 training programs. 

The verification for the number of classes shows sufficient academic workload. 

The achieved results in the scientific research and scientific-applied activities 

confirm that Assist. Prof. Tsveta Delcheva is a scientist with original work style. 

6. Conclusion 

Taking into consideration the mentioned research qualities, lecturer career and 

the experience gained from it, I give my positive assessment of Assist. Prof. Tsveta 

Delcheva's candidature to hold the academic position of “Associate Professor” in 

Theory of education and didactics (Social education) in field of higher education: 1. 

Educational sciences, professional direction: 1.2. Education at Trakia University, 

Stara Zagora, Faculty of Education.  

08.08. 2020                                                              Evaluation report by: 

St. Zagora                                        Assoc. Prof. Diyana Georgieva, PhD                                                             

                                                              


