
С Т А Н О В И Щ Е  

 

от проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова 

ДИПКУ, Тракийски университет, гр. Стара Загора 

 

за дисертационен труд на тема: „Приложение на изследователския подход за 

повишаване на качеството при академичното обучение на студенти педагози“ за 

присъждане на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност Теория на 

възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, в област на 

висшето образование 1. Педагогически науки. 

 

Автор: Румяна Илчева Неминска 

 

1. Общо представяне на процедурата и дисертацията 

Настоящото становище е разработено на основание Заповед :№:1280 от 

04.06.2020 г. на Ректорана Тракийски университет, Стара Загора в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Правилата за развитие 

на академичния състав на Тракийски университет.  

Дисертацията е обсъдена и насочена за защита на заседание на катедра 

„Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет при Тракийски 

университет – Стара Загора, проведено на 18.05.2020 г.  

Дисертационният труд е разработен в следните части: увод, три глави, 

заключение, библиография, авторски публикации по темата и приложения. Основният 

текст е в обем от 390 страници,10 приложения, 39 таблици,26 графики и6 схеми. 

Списъкът на използвана литература съдържа 204 източника, от които 88 на латиница.  

 

2. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд 

проблем.  

Дисертационният труд на тема: „Приложение на изследователския подход за 

повишаване на качеството при академичното обучение на студенти педагози“ с автор 

доц. д-р Румяна Неминска представя едно задълбочено научно изследване върху един 

изключително актуален проблем, свързан с промяната на основната парадигма в 

образованието – учителя - ученика, преподавателя-студента – изследователи в процеса 

на обучение. 

В дисертационния труд са представени проблеми, чиято важност може да се 

разглежда в следните аспекти: 

 Качеството на висшето образование, което се разглежда в проекциите на 

развитието, потребностите и очаквания на обществото. Изведено е научно-прагматично 

определение на качеството на образование; 

 Изследователският подход и приложението му в процеса на обучение на 

студенти педагози се извежда като основна тенденция във висшето образование и се 

http://konkursi-as.tu-sofia.bg/doks/SL/ns/2378/zapoved.pdf
http://konkursi-as.tu-sofia.bg/doks/SL/ns/2378/zapoved.pdf


свързва с качеството в педагогическото образование. Конструирана е изследователска 

методология за дейностно и емпирично прилагане на изследователския подход.; 

 Разработена е цялостна критериална рамка, която е обвързана с дейностно-

изследователския и рефлексивно-изследователски подходи. Тя се разглежда в две 

измерения: операционални – за критериално оценяване на учебно-изследователските 

продукти, както и за концептуално обобщаване на познанията. 

 Изведена е рефлексивно-изследователска технология, която се утвърждава 

като работеща в рамките на дисертационното изследване. В нея са апробирани учебно-

изследователски дейности, йерархизирани по определен ред, свързан с развитие на 

личностни, професионални и педагогически рефлексии.  

 В дисертационното изследване се възприема прагматиката: дейностно-

изследователски и рефлексивно-изследователски подходи. Те влияят върху 

трансформирането на учебната среда, трансформиране визията и културата на 

преподавателя, в трансформиране в умения и нагласи на студентите.  

Направената теоретична обосновка показва задълбочено познаване на 

литературата по разглежданите проблеми. 

От подбора на цитираната литература и начина на боравене с нея проличава 

широкото и задълбочено познаване на научната литературата и научните постижения в 

изследователската област на дисертационния труд. Това дава основания на 

докторантката да систематизира критично и да обмисля съществуващите научни тези и 

да заема аргументирана позиция по всяка една от тях.  

 

3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел 

и задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси. 

Използваната методика в изследването е подходящо подбрана.Концепцията 

съдържа точни и ясни постановки, които коректно очертават параметрите на 

изследването. Конкретизирани са методите на изследването.  

Приложени са качествен и количествен подходи при обобщаване резултатите 

от различните дейности. 

 

4. Приноси на дисертационния труд. 

Приемам направените от доц. Неминска приноси на дисертационния труд, като 

най-важните бих систематизирала в следните направления:  

 Понятийно обогатяване систематологията на понятията качество на 

образованието, изследователски подход, рефлексивно-изследователска технология в 

контекста на емпирично-изследователското им конструиране иновативното обучение и 

иновативните обучителни практики във висшето образование.  

 Теоретичното обосноваване на гореизброените понятия рефлектира чрез 

учебно-изследователски дейности и преподавателска рефлексия в процеса на обучение, 

обновявайки методите на обучение. Иновативното взаимодействие между преподавател 

и студент е един от основните генератори за качествено образование. 



 Изведена е иновативна принос на постановка за мултипарадигмалност и 

мултиметодология в обучението с цел повишаване качеството на академичното 

обучение.  

 Като основен приносен момент според мен е научното изследване, свързано 

с понятието „изследователски подход“, концептуализирането му чрез характеристиките 

на изследователското обучение и съотнасянето му към висшето образование като 

рефлексивно - изследователско учене и рефлексивно-изследователско преподаване. 

 В практико-приложен аспект се разглежда рефлексивно-изследователската 

технология, като дейностно ориентирана структура, обвързана с целите на обучението; 

пряко рефлектираща върху качеството и резултатността в процеса на обучението.  

 Предложеният изследователски инструментариум е изграден като 

таксономична система от интеграционни методи, приложени в дискурса на 

изследователския подход, той е дейностно ориентиран и съдържа пропедевтични и 

прогностични функции.  

 Приложението на изследователския подход в учебния процес и формиране 

на траектория за изследователско обучение за повишаване качеството на обучение и 

повишаване мотивация на студентите педагози. 

 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд,  цитиране от 

други автори. 

Докторантката е представила8самостоятелни публикации по темата на 

дисертацията в рецензирани и реферирани научни списания. Две от публикациите са на 

английски език в European Journal of Education Studies and International Journal of 

Advance Research in Education & Literature. Пет от статиите са публикувани в списание, 

реферирано във Web of Science. 

Всички статии са свързани с темата на дисертацията и отговарят по брой, 

съдържание и качество на изискванията. 

Няма отбелязани цитирания. 

 

6. Автореферат 

Авторефератът е разработен според изискванията на Правилника за развитие 

на академичния състав на Тракийски университет и отразява точно основните 

резултати, получени в дисертационното изследване.  

 

7. Заключение  

Дисертационният труд съдържа несъмнени научно-теоретични и приложни 

изследвания и съответни резултати, които представляват принос в педагогиката и 

отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски университет.  

На основание посочените достойнства на дисертационния труд и безспорните 

научни и приложни приноси на докторантката Румяна Илчева Неминска за 



дисертационен труд „Приложение на изследователския подход за повишаване на 

качеството при академичното обучение на студенти педагози“, представени в 

настоящия дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, 

предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна 

степен „Доктор на науките“по научна специалност Теория на възпитанието и 

дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, в област на висшето 

образование 1. Педагогически науки на Румяна Илчева Неминска. 

 

 

 

 

 

 

31.07. 2020. г.  Рецензент:  

    (проф. д-р Галя Кожухарова) 

 

 

 

  



STATEMENT 

 

Prepared by prof. Galya Kozhuharova, PhD, 

Department on Information and in-service teacher training (DIITT), Trakia 

University, Stara Zagora 

 

for a dissertation on the topic: "Application of the research approach for improving 

the quality of pedagogical students’ academic training" for the awarding of the scientific 

degree "Doctor of Science" in the scientific area of Theory of Education and Didactics, 

professional field 1.2. Pedagogy, in the field of higher education 1. Pedagogical sciences. 

 

Author: Rumyana Ilcheva Neminska 

 

1. General presentation of the procedure and the dissertation 

The here presented opinion is in congruence with Ordinance №:1280/04.06.2020 of 

the Rector of the Trakia University, Stara Zagora in accordance with the requirements of 

ZRASRB, the Regulations for its implementation and the Rules for development of the 

academic staff of Trakia University. The dissertation was discussed and directed for defense 

at a meeting of the Department of Pedagogical and Social Sciences of the Faculty of 

Pedagogy at the Trakia University - Stara Zagora, held on 18.05.2020. The dissertation is 

developed in the following parts: introduction, three chapters, conclusion, bibliography, 

author's publications on the topic and appendixes. The main text is 390 pages, 10 appendixes, 

39 tables, 26 graphs and 6 diagrams. The list of used literature contains 204 sources, 88 of 

which are in Latin.  

 

2. Relevance and significance of the problem developed in the dissertation. 

The dissertation on the topic: "Application of research approach for improving the 

quality of pedagogical students’ academic training" by Assoc. Prof. Dr. Rumyana Neminska 

presents an in-depth research on an extremely current issue related to the change of the main 

paradigm in education - teacher – student, instructor-student - researchers in the learning 

process. 

The dissertation presents problems, the importance of which can be considered in the 

following aspects: 

• The quality of higher education, which is considered in the projections of 

development, needs and expectations of society. A scientific-pragmatic definition of the 

quality of education has been derived; 

• The research approach and its application in the process of teaching pedagogical 

students is presented as a main trend in higher education and is associated with quality in 

pedagogical education. A research methodology for an active and an empirical application of 

the research approach has been constructed; 



• A comprehensive criteria framework has been developed, which is linked to the 

activity-research and reflective-research approaches. It is considered in two dimensions: 

operational - for criterion evaluation of teaching and research products, as well as for 

conceptual generalization of knowledge. 

• Reflective research technology has been developed, which is established as 

working within the dissertation research. It approves teaching and research activities, 

hierarchized in a certain order related to the development of personal, professional and 

pedagogical reflections. 

• The dissertation research adopts pragmatics: activity-research and reflexive-

research approaches. They influence the transformation of the learning environment, 

transforming the vision and culture of the teacher, in transforming the skills and attitudes of 

students. 

The theoretical justification shows a thorough knowledge of the literature on the 

issues under consideration. The selection of the cited literature and its use show the wide and 

in-depth knowledge of the scientific literature and the scientific achievements in the research 

field of the dissertation. This gives grounds for the doctoral student to systematically organize 

and consider the existing scientific theses and to take a reasoned position on each of them. 

 

3. Correspondence of the chosen research methodology and the set goal and 

tasks of the dissertation with the achieved contributions. 

The methodology used in the study is appropriately selected. The concept contains 

precise and clear statements that correctly outline the parameters of the study. The research 

methods are specified. Qualitative and quantitative approaches are applied in summarizing the 

results of the different activities. 

 

4. Contributions to the dissertation. 

 

I accept the contributions made by Assoc. Prof. Neminska in the dissertation, and I 

would systematize the most important ones in the following areas: 

• Conceptual enrichment of the systematology of the concepts quality of education, 

research approach, reflective research technology in the context of their empirical research 

construction, innovative teaching and innovative teaching practices in higher education. 

• The theoretical justification of the above concepts is reflected through teaching and 

research activities and teaching reflection in the learning process, updating teaching methods. 

The innovative interaction between teacher and student is one of the main generators for 

quality education. 

• An innovative contribution to multi-paradigmality and multi-methodology in 

education has been provided in order to improve the quality of academic education. 

• In my opinion, the main contributing point is the research related to the concept of "research 

approach", its conceptualization through the characteristics of research education and its 

relation to higher education as a reflective research learning and a reflective research 

teaching. 



• The practical-applied aspect the reflective-research technology is considered as an 

activity-oriented structure, connected with the goals of the training; directly reflecting on the 

quality and effectiveness of the training process. 

• The proposed research toolkit is built as a taxonomic system of integration methods 

applied in the discourse of the research approach, it is activity-oriented and contains 

propaedeutic and prognostic functions. 

• The application of the research approach in the educational process and the 

formation of a trajectory for research training to increase the quality of education and increase 

the motivation of student educators. 

 

5. Evaluation of the publications on the dissertation, citation by other authors. 

The doctoral student has presented 8 independent publications on the topic of the 

dissertation in peer-reviewed and peer-reviewed scientific journals. Two of the publications 

are in English in the European Journal of Education Studies and the International Journal of 

Advance Research in Education & Literature. Five of the articles were published in a journal 

referenced in the Web of Science. All articles are related to the topic of the dissertation and 

meet the number, content and quality of the requirements. No citations noted. 

 

6. Abstract 

The abstract is developed according to the requirements of the Regulations for the 

development of the academic staff of the Trakia University and accurately reflects the main 

results obtained in the dissertation research. 

 

7. Conclusion 

The dissertation contains undoubted scientific-theoretical and applied research and 

relevant results, which are a contribution to pedagogy and meet the requirements of ZRASRB, 

the Rules for application of ZRASRB and the Rules for development of the academic staff of 

the Trakia University. 

Based on the mentioned merits of the dissertation and the indisputable scientific and 

applied contributions of the doctoral student Rumyana Ilcheva Neminska for the dissertation 

"Application of the research approach for improving the quality of pedagogical students’ 

academic training", presented in this dissertation, abstract, achieved results and contributions , 

it is my proposal to the esteemed scientific jury to award the educational and scientific degree 

"Doctor of Science" in the scientific specialty Theory of Education and Didactics, 

professional field 1.2. Pedagogy, in the field of higher education 1.Pedagogical sciences to  

Rumyana Ilcheva Neminska. 

31.07. 2020.     Drafted the opinion:    

Prof. Galya Kozhuharova, PhD 


