
СТАНОВИЩЕ 

 

 

за научната и преподавателската дейност на доц. д-р Румяна Илчева 

Неминска д.н. за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки,  

професионално направление 1.2. Педагогика  по „Теория на възпитанието 

и дидактика (начална училищна педагогика)“ за нуждите на катедра 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, Педагогически 

факултет, Тракийски университет. 

 

 от проф. д-р Цонка Илиева Каснакова - Иванова – Тракийски 

университет, член на научното жури със Заповед № РД 1584/25.06.2021 г. 

на Ректора на ТрУ.  

 

Процедурата за провеждането на настоящия конкурс, обявен в ДВ, 

бр. 43/21.05.2021 г., е в пълно съответствие със Закона за развитие на 

академичния състав в Р България и с Правилника за условията и реда на 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на 

Тракийския университет. До участие в конкурса е допуснат единственият 

кандидат – доц. д-р Румяна Илчева Неминска д.н. Представените от 

кандидата материали са съобразени с изискванията.  

1.Професионален профил на кандидата   

Кандидатът в конкурса – Румяна Неминска, е възпитаник на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има завършена 

специалност „Начална училищна педагогика“ през 2000 г. В същия 

университет тя е докторант и придобива образователната и научна степен 

„доктор“ през 2013 г. Преди постъпването си като преподавател в 

Тракийски университет, Р. Неминска натрупва богат опит като детски и 

начален учител в гр. София. Тя е учител – новатор, което й дава 

възможност за бъдещия летящ старт в научната кариера.  

 



Академичната си кариера на преподавател започва през 2014 г. като 

асистент в Педагогически факултет на Тракийския университет. От 2016 г. 

до момента Р. Неминска е доцент в Педагогическия факултет.  

2.Преподавателска дейност на кандидата 

В момента доц. д-р Р. Неминска дпн е водещ преподавател в 

специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална 

училищна педагогика и чужд език. Тя има собствен подход при 

разработването на лекционните курсове: „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“, интеркултурното образование.  

В преподавателската си работа е кооперативна и умее да привлича 

съмишленици и специалисти от практиката. Научен ръководител е на 

двама докторанти – единият е отчислен и се подготвя за публична защита, 

а другият е в процес на обучение. Доц. Неминска е разпознаваем 

специалист и университетски преподавател,  участвала е в провеждането 

на множество изследвания на национално равнище. В своята 

преподавателска и изследователска дейност тя демонстрира висока степен 

на ангажираност с проучването на актуалното състояние по важни 

социални проблеми, като ранното отпадане на учениците от училище; 

мултикултурното образование на младите хора, включително такива от 

уязвими социални групи и др. Тя има практически опит в изследователска 

работа по въпросите на интердисциплинарното образование и 

формирането на гражданско съзнание и поведение у учениците.  

Професионалният профил на кандидата и научноизследователската 

му дейност са релевантни във висока степен на профила на конкурса. 

Личните ми впечатления от професионалните изяви на доц. Неминска 



потвърждават нейната силна ангажираност към преподавателската й 

дейност. През последните години тя работи всеотдайно за утвърждаване на 

демократичните ценности в образованието. Като зам.-декан на 

Педагогическия факултет и като колега, тя е толерантна и готова да окаже 

подкрепа на студенти и преподаватели за всяка смислена инициатива.  

3.Научноизследователска дейност 

За участието си в конкурса, доц. Р. Неминска предоставя общо 15 

научни труда: хабилитационен труд – монография „Теоретични и 

технологични основи на интердисциплинарното обучение“, издадена през 

2021 г.; монография (не представена като основен хабилитационен труд) 

„Иновативни стратегии за обучение на деца роми в начална училищна 

възраст“, издадена през 2021 г.; книга на базата на защитен 

дисертационен  труд  „Приложение на изследователския подход за 

повишаване на качеството при академичното обучение на студенти 

педагози“, издадена през 2020 г.; 11 статии и доклади, 3 публикувани в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази; 8 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове; университетски учебник 

„Основи на началната училищна педагогика (теория, иновации, практика, 

изследователски рефлексии“, публикуван през 2021 г. 

Научната продукция, с която кандидатства в конкурса е издадена в 

последните две години, което подчертава тяхната актуалност.  

Научноизследователската дейност на доц. Р. Неминска отговаря на 

изискванията за заемане на академична длъжност „Професор“. При 

изискуеми 550 точки, доц. Р. Неминска представя научна продукция с 

общо 966,6 точки. 

Целенасочено и постоянно тя обособява собствена територия, в 

която внася научните си приноси в посока на: 



-  модернизация на началното образование чрез 

интердисциплинарно обучение – теории, начини, пътища и 

средства; 

- собствена изследователска методология за изследване на 

резултатите от този вид обучение; 

- създаване на казуси, проекти, презентации и практически задачи в 

помощ на студенти, учители и университетски преподаватели; 

- академичен, прагматичен  и иновационен подход към обучението 

на студентите и квалификацията на учителите. 

Доц. Неминска прави иновации и при обучението на специфични 

училищни групи – билингви, деца със специални образователни 

потребности, като поставя акцент върху приложението на новите стратегии 

в гражданското им образование. 

         Цитирания: Доц. Р. Неминска представя списък с общо 35 

цитирания, като 11 от тях са в реферирани издания; 12 са в монографии и 

колективни томове и 13 са в нереферирани издания.  

 

4. Участия в научни проекти 

Научноизследователската дейност на доц. Неминска  е свързана с 

участието й в различни 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 в висшето образование в 



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

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

5. Заключение  

          На основание посоченото по-горе, относно академичната дейност и 

научната продукция на кандидата, техния обхват и съдържание давам своя 

положителен вот за присъждане на академичната длъжност „Професор” на 

доц. д-р 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 Цонка Каснакова 

 

 

 

 

 

STATEMENT OF OPINION 

 

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.   

 

By Prof. Tsonka Ilieva Kasnakova - Ivanova, PhD  

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

 



1. Professional profile of the candidate 

The candidate in the competition - Rumyana Neminska, is a graduate of Sofia University 

"St. Kliment Ohridski” and graduated in “Primary School Pedagogy” in 2000. At the same 

University she is a doctoral student and obtained educational and scientific degree "Doctor" in 

2013. Before entering the Thracian University as a lecturer, R. Neminska gained extensive 

experience as children’s and primary school teacher in Sofia. She is a teacher-innovator, 

which gives her opportunity for a future flying start in her scientific career. 

She began her academic career as a lecturer in 2014 as an Assistant at the Faculty of 

Pedagogy of Thracian University. From 2016 until now R. Neminska is an Associate 

Professor at the Faculty of Pedagogy.   

2. Teaching activity of the candidate 

Currently Assoc. Prof. R. Neminska DSc is a leading lecturer in specialties: Preschool and 

Primary School Pedagogy, Primary School Pedagogy and Foreign Language. She has her own 

approach in development of the lecture courses: "Pedagogy of child-environment interaction", 

"Primary school pedagogy", "Primary school education" in bachelor's and master's programs 

at the Faculty of Pedagogy of Thracian University, as well as elective courses "Contemporary 

aspects of civic education” and “Interdisciplinary training”, intercultural education.  

In her teaching work she is cooperative and able to attract like-minded people and 

practitioners. She is supervisor of two doctoral students - one has been expelled and is 

preparing for public defense, and the other is in process of training. Assoc. Prof. Neminska is 

a recognizable specialist and university lecturer; she has participated in many studies on 

national level. In her teaching and research activities, she demonstrates a high degree of 

commitment to the study of current situation on important social issues, such as early school 

leaving; multicultural education of young people, including those from vulnerable social 

groups, etc. She has practical experience in research on interdisciplinary education and 

formation of civic consciousness and behavior in students. 

The professional profile of the candidate and her research activity are highly relevant to 

the profile of the competition. My personal impressions of the professional performances of 

Assoc. Prof. Neminska confirm her strong commitment to her teaching activities. In recent 

years, she has worked diligently to promote democratic values in education. As Deputy Dean 

of the Faculty of Pedagogy and as a colleague, she is tolerant and ready to support students 

and teachers for any meaningful initiative. 

3. Research activity 

For her participation in the competition, Assoc. Prof. R. Neminska provides a total of 15 

scientific papers: habilitation thesis - monograph "Theoretical and technological foundations 

of interdisciplinary training", published in 2021; monograph (not presented as a main 

habilitation paper) "Innovative strategies for education of Roma children in primary school 

age", published in 2021; a book based on a defended dissertation "Application of the research 

approach to improving the quality of academic training of pedagogical students", published in 

2020; 11 articles and reports, 3 published in scientific journals, referenced and indexed in 

world-famous databases; 8 published in unreferred journals with scientific review or 



published in edited collective volumes; University textbook "Fundamentals of primary school 

pedagogy (theory, innovation, practice, research reflections", published in 2021. 

The scientific production with which she applied for the competition has been published 

in the last two years, which emphasizes their relevance.  

The research activity of Assoc. Prof. R. Neminska meets the requirements for holding the 

academic position "Professor". With a required 550 points, Assoc. Prof. R. Neminska presents 

a scientific production with a total of 966.6 points.  

Purposefully and constantly, establish her own territory in which contributes her scientific 

contributions in direction of:  

- modernization of primary education through interdisciplinary training - theories, ways, 

paths and means;  

- own research methodology for researching the results of this type of training; 

- creating case studies, projects, presentations and practical tasks to help students, 

teachers and university professors; 

- academic, pragmatic and innovative approach to student education and teacher 

qualification. 

Assoc. Prof. Neminska also makes innovations in education of specific school groups - 

bilinguals, children with special educational needs, emphasizing accent on new strategies in 

their civic education. 

Citation: Assoc. Prof. R. Neminska presents a list of a total of 35 citations, 11 of which 

are in refereed editions; 12 are in monographs and collective volumes and 13 are in unreferred 

editions.  

4. Participation in research projects 

The research activity of Assoc. Prof. Neminska is related to her participation in various 

research projects. In the report on minimum requirements for the period 2014-2021 she 

indicated participation in an international project "Health and Education for All (HEA) - 

Bulgarian-Swiss project, RAABE trainer and two national projects, exactly: "Updating and 

developing new curricula for academic disciplines of PF - Preschool and Primary School 

Pedagogy, Primary School Pedagogy and Foreign Language, Social pedagogy, Special 

pedagogy, according to the requirements of labor market under the Operational Program 

Human Resources Development 2007-2013 under the grant scheme BG 051PO001-3.1.07 

"Updating the curricula in higher education in accordance with the requirements of labor 

market"- 2014" and "National project "Support for Success" at the Ministry of Education and 

Science, 2021."  

5. Conclusion 

Based on the above, regarding the academic activity and scientific production of the 

candidate, their scope and content, I give my positive vote for the award of the academic 

position "Professor" to Assoc. Prof. Dr. Rumyana Neminska, Ped.D, lecturer at the Faculty of 



Pedagogy of Thracian University in Theory of Education and Didactics (Primary School 

Pedagogy) in a professional direction 1.2.  Pedagogy. 

14.09.2021      Signature: 

Stara Zagora     Prof. Tsonka Ilieva Kasnakova – Ivanova PhD 

 


