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Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ 

Област на висше образование 1. Педагогически науки 

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

по „Методика на обучението по информатика и информационни 

технологии“  

Тракийски университет - Педагогически факултет  
Катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство и чужд език“ 

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 61/ 10.06.2020г. 

с кандидат: ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

В конкурса за „Доцент“ като единствен кандидат участва ас. д-р Даниела 

Тодорова Кожухарова, преподавател в Департамент за  информация и 

повишаване на квалификацията на учителите  при Тракийски университет - 

Стара Загора. Представените документи отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за развитие 

на академичния състав в Тракийски университет. Няма нарушения в 

процедурата. 

Даниела Кожухарова има придобита образователно-научна степен „Доктор“ 

от Технически университет, ИПФ – гр. Сливен по „Теория на възпитанието и 

дидактика (2017 г.) и образователно-квалификационна степен „Магистър“ от 

Технически университет, ИПФ – гр. Сливен по специалност „Компютърна 

бизнес информатика (2011 г.). Тя притежава свидетелство за професионална 

квалификация „Учител по специалността“ от ДИПКУ при Тракийски 

университет (2010 г.), свидетелство за професионална квалификация „Учител по 

ИИТ“ от ДИПКУ при Тракийски университет (2011 г.) и удостоверение за 

допълнително обучение по английски език (ниво В2) от ДИПКУ при Тракийски 

университет (2015 г.). 

Професионалният опит на д-р Кожухарова включва работата й като асистент 

по АВИТО в ДИПКУ при Тракийски университет от 27.07.2014 г. до момента (5 

години и 3 месеца), експерт проекти  в ДИПКУ при Тракийски университет 

(01.06.2011- 19.07.2014 г.), административен секретар в ДИПКУ при Тракийски 

университет (01.10.2009 – 31.05.2011) и графичен дизайнер в рекламни агенции 

(2003 – 2009 г.). 

2. Обща характеристика на научноизследователската и 

научноприложната дейност на кандидата 

За участието си в конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“ ас. 

д-р Даниела Кожухарова е представила: 



 Хабилитационен труд – монография „От дигитална компетентност към 

дигитална креативност“ (124 стр.). 

 Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователно-научната степен „Доктор“ - 

„Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на 

класа“ (168 стр.). 

 2 самостоятелни статии, публикувани в научни списания, реферирани и 

индексирани в световноизвестната база данни с научна информация 

(Scopus); 

  2  статии в съавторство, публикувани в научни списания, реферирани и 

индексирани в световноизвестната база данни с научна информация (Web 

of Science); 

 12 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или в редактирани колективни томове: 5 - самостоятелни и 7 

- в съавторство. Представена е справка на хабилитираните съавтори. 

 2 студии в съавторство, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове; 

 1 университетски учебник (в съавторство) и 1 университетско учебно 

помагало (в съавторство), които се използват в училищната мрежа. 

От представените общо 16 статии и доклади 10 са на български език и 5 - на 

английски език и 1 – на руски език. В документите по конкурса са приложени 11 

разделителни протокола - декларации, в които се декларира, че ас. д-р 

Кожухарова е равностоен съавтор на публикациите. 

Общият брой точки на кандидата по група показатели „Г” от Минималните 

национални изисквания е 243,66, при минимален брой изисквани точки - 200. 

Следователно представената научна продукция по група показатели „Г“ 

отговаря на Минималните национални изисквания. 

Цитиране на публикациите на кандидата. Общият брой на цитиранията е 20: 

5 - в международни издания, 13 – в български издания, 2 – в автореферати.  

Кандидатът отговаря на Минималните националните изисквания по 

отношение на група показатели „Д“ (цитирания). Общият брой точки е 100, 

при минимални изисквани - 50. 

Д-р Кожухарова е съавтор на учебник и  учебно помагало за приложение в 

училищната мрежа – „Компютърно моделиране – 3 клас. Автор е на учебни 

програми за квалификационни курсове за учители.  

За научната активност на кандидата говорят участия в 6 международни 

образователни програми в чужбина. 

От изложеното дотук може да се обобщи, че кандидатът за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ ас. д-р Даниела Кожухарова отговаря на 

Минималните национални изисквания. 

Представените публикации могат да бъдат разделени основно в три области 

на научни интереси: 

 Приложение на информационните и комуникационни технологии в 

мениджмънта на класа – А.1., Г.5., Г.6.3., Г.7.2., Г.7.8. 

 Формиране на дигитални компетентности и стимулиране на дигиталната 

креативност – В.3., Г.7.1., Г.7.3., Г.7.4, Г.7.5, Г.7.6, Г.7.7, Г.7.11., Е.20. 



 Квалификация на учителите за създаване на приобщаваща образователна 

среда посредством ИКТ – Г.6.1., Г.6.2., Г.6.4., Г.7.12., Г.7.9., Г.7.10., Г.9.1., 

Г.9.2., Е.21. 

Научната продукция на д-р Кожухарова отразява ценни резултати от нейната 

научно-изследователска дейност: 

 Разработена е концепция за дефиниране на дигиталната компетентност, 

идентифициране на ключовите ѝ компоненти по отношение на знанията, 

уменията и нагласите.  

 Представени са конкретни технологии за реализиране на трансфер на 

компонентите на дигитална грамотност към формиране на дигитална 

креативност. 

 Проучени и систематизирани са основни понятия от теориите за 

мениджмънта, конкретизацията на понятието образователен мениджмънт 

и йерархичните му равнища. На тази основа е очертано мястото на 

мениджмънта на ученическия клас, неговата същност, специфика и роля 

за образованието. 

 Разработен е комплекс от модели за технологично управление на 

ученическия клас и за електронно обучение чрез приложение на 

конструктивизма като тяхна методологична основа. 

 Представен е модел, приложим в квалификацията на учители, за 

формиране на знания и умения за разработване на дигитална подкрепяща 

среда за превенция на отпадането от училище на ученици с ниска 

мотивация и затруднения в ученето. 

 Обобщен е практически опит на видовете иновации в образователната 

система в България и тяхното приложение в процеса на квалификация на 

учители с различна степен на образование. 

3. Научни приноси 

Съгласна съм с направеното от д-р Кожухарова групиране на приносите от 

научно изследователската дейност и те могат да се обобщят в следните 

направления: 

 Научно-теоретични аспекти на мениджмънта на процеса на обучение и 

организация на образователната среда чрез различни технологични 

решения; 

 Научно обоснован концептуален теоретичен модел за използване на 

специализиран софтуер за управление на учебния процес и дидактическа 

система за приложението му в продължаващото обучение на учителите;  

 Технологични направления за формиране на професионални компетенции 

у учителите за организиране на образователна среда в следдипломното им 

обучение. 

4. Научно-преподавателска дейност 

Научно-преподавателският опит на д-р Кожухарова е като асистент по 

Аудиовизуални и информационни технологии  в ДИПКУ при Тракийски 

университет от 27.07.2014 г. до момента. През този период ас. д-р Кожухарова  е 

разработила учебни планове и програми и е провела квалификационни обучения 

с учители от начален етап и учители по математика, природни науки и ИИТ, по 

проблемите на интеграцията и приложението на ИКТ в урочната и 



извънкласната дейност. От учебната 2019 – 2020 г тя води учебната дисциплина 

„ИКТ в обучението и работа в дигитална среда“ със студентите от 

Педагогически факултет, специалност „Педагогика на обучението по 

информационни технологии“. 

5. Лични впечатления 

С д-р Кожухарова сме участвали в разработването и реализирането на 

различни програми и проекти свързани със следдипломното обучение на 

учители в областта на информационните технологии в най-широк смисъл, както 

и при дейности в обучението на студенти. Съвместната дейност с нея се 

отличава с диалогичност, екипност при търсенето на решения и прецизност при 

изпълнение на ангажиментите.  

Заключение 

Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната 

значимост, съдържащите се в тях научни и научноприложни приноси, смятам за 

основателно да изразя своя положителен вот и убедено да предложа ас. д-р 

Даниела Тодорова Кожухарова да заеме академичната длъжност „Доцент“ в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по… по „Методика на обучението по 

информатика и информационни технологии“ за нуждите на Тракийски 

университет – Стара Загора, Педагогически факултет, катедра „Информационни 

технологии, изобразително изкуство и чужд език“. 

  



O P I N I O N  

by Assoc. Prof. Dimitrina Ivanova Branekova, PhD 
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Competition to hold academic position of “Associate Professor” 

Field of higher education: 1.Educational sciences 

Professional direction: 1.3. Pedagogy of teaching in … 

on "Methodology of training in informatics and information technologies"  

Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Education 

Department of Information Technologies, Art and Foreign Languages 

The competition is announced in official gazette, Issue 61, from 10.06.2020 

with candidate: Assist. Prof. Daniela Todorova Kozhuharova, PhD 

1. General presentation of the procedure and the candidate 

Assist. Prof. Daniela Todorova Kozhuharova, PhD, a teacher in the Department for 

Information and In-Service Teachers Training at Trakia University - Stara Zagora, is 

the only candidate in the competition for the academic position of Associate Professor. 

The presented documents meet the requirements of the Law for the Development of 

the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for the 

Development of the Academic Staff at Trakia Iniversity. There are no violations in the 

procedure. 

Daniela Kozhuharova has obtained the educational-scientific degree "Doctor" from 

Technical University, Faculty of Engineering and Pedagogy of Sliven in "Theory of 

Education and Didactics" (2017) and the educational-qualification degree "Master" 

from Technical University, Faculty of Engineering and Pedagogy of Sliven in 

„Computer business informatics“ (2011). She holds a certificate of professional 

qualification „Teacher of the specialty“  from Department for Information and In-

Service Teachers Training at Trakia University - Stara Zagora (2010), and  she holds a 

certificate of professional qualification „Teacher of informatics and information 

technologies“ (2011),  and she holds a certificate for additional training in English 

(lavel B2) (2015) from Department for Information and In-Service Teachers Training 

at Trakia University - Stara Zagora. 

Dr. Kozhurova's professional experience includes her work as an assistant at the 

Department for Information and In-Service Teachers Training at Trakia University - 

Stara Zagora starting from 27.07.2014 until now (5 years и 3 months), an expert 

projects (01.06.2011-19.07.2014) and an Administrative Secretary at the Department 

for Information and In-Service Teachers Training at Trakia University (01.10.2009 – 

31.05.2011) and a graphic designer in advertising agencies (2003 – 2009 г.). 

2. General characteristics of the research and applied research activity of 

the candidate  

For her participation in the competition for the academic position of "Associate 

Professor" Assist. Prof. Daniela Kozhuharova presented: 



 Habilitation thesis - monograph  „ From digital competence to digital creativity 

“ (124 pages); 

 a book based on a defended dissertation for awarding the educational-scientific 

degree "Doctor" - „ Information and communication technologies in class 

management“ (168 pages). 

 2 independent articles, published in scientific journals, referenced and indexed 

in the world-famous database of scientific information (Scopus); 

 2 co-authored articles, published in scientific journals, referenced and indexed 

in the world-famous database of scientific information (Web of Science); 

 12 articles and reports published in unreferred journals with scientific review or 

in edited collective volumes: 5 of them are independent and 7 - co-authored. A 

reference of the habilitated co-authors is attached. 

 2 co-authored studios, published in unreferred journals with scientific review or 

in edited collective volumes; 

 2 university textbooks used in the school network. 

From the presented 16 articles and reports in total, 10 are in Bulgarian and 5 - in 

English and 1 – in Russian. 11 separation protocols are attached to the competition 

documents, in which it is declared that Assist. Prof. Kozhuharova, PhD is an equal co-

author of the publications. 

The total number of points of the candidate by the group of indicators "Г" of the 

Minimum National Requirements is 243,66 (minimum number of required points – 

200). Therefore, the presented scientific output by the group of indicators "Г" meets 

the Minimum National Requirements. 

Citation of the candidate's publications. The total number of citations is 20: 5 - in 

international publications, 13 – in Bulgarian publications, 2 – in abstracts of 

dissertations.  

The applicant meets the National Minimum Requirements for the group of 

indicators "Д" (citations). The total number of points is 100 (minimum required – 50). 

Dr. Kozhuharova is a co-author of a textbook for application in the school network - 

"Computer Modeling - 3rd grade. He is the author of curricula for teacher training 

courses. 

Participation in 6 international educational programs abroad speaks for the 

scientific activity of the candidate. 

From the above it can be summarized that the candidate for the academic position 

of "Associate Professor" Assist. Prof. Daniela Kozhuharova, PhD meets the Minimum 

National Requirements. 

The presented publications can be divided mainly into two areas of scientific 

interests: 

 Application of information and communication technologies in class 

management – А.1., Г.5., Г.6.3., Г.7.2., Г.7.8. 

 Formation of digital competencies and stimulation of digital creativity – В.3., 

Г.7.1., Г.7.3., Г.7.4, Г.7.5, Г.7.6, Г.7.7, Г.7.11., Е.20. 

 Qualification of teachers for creating an inclusive educational environment 

through ICT – Г.6.1., Г.6.2., Г.6.4., Г.7.12., Г.7.9., Г.7.10., Г.9.1., Г.9.2., Е.21. 
 

Dr. Kozhuharova's scientific production reflects valuable results from her research: 

 A concept has been developed for defining digital competence, identifying its 

key components in terms of knowledge, skills and attitudes. 



 Specific technologies for the transfer of the components of digital literacy to the 

formation of digital creativity are presented. 

 Basic concepts of management theories, the concretization of the concept of 

educational management and its hierarchical levels are studied and 

systematized. On this basis, the place of the management of the student class, 

its essence, specificity and role for education is outlined. 

 A set of models for technological management of the student class and for e-

learning through the application of constructivism as their methodological basis 

has been developed. 

 A model applicable in the qualification of teachers for the formation of 

knowledge and skills for the development of a digital supportive environment 

for the prevention of school dropouts of students with low motivation and 

learning difficulties is presented. 

 Practical experience of the types of innovations in the educational system in 

Bulgaria and their application in the process of qualification of teachers with 

different levels of education is summarized. 

3. Scientific contributions  

I agree with the grouping of the contributions from the research activity made by 

Dr. Kozhuharova and they can be summarized in the following directions: 

 Scientific-theoretical aspects of the management of the learning process and 

organization of the educational environment through various technological 

solutions; 

 Scientifically substantiated conceptual theoretical model for the use of 

specialized software for management of the learning process and didactic 

system for its application in the continuing education of teachers; 

 Technological directions for the formation of professional competencies in 

teachers for organizing the educational environment in their postgraduate 

education. 

4. Scientific and teaching activity 

Dr. Kozhuharova's research and teaching experience is as an assistant in 

Audiovisual and Information Technologies  at the Department for Information and In-

Service Teachers Training at Trakia University - Stara Zagora starting from 

27.07.2014 until now. During this period, Assoc. Prof. Dr. Kozhuharova has 

developed curricula and programs and conducted qualification trainings with primary 

school teachers and teachers of mathematics, science and IIT, on the problems of 

integration and application of ICT in classroom and extracurricular activities. From the 

academic year 2019 - 2020 she leads the course "ICT in education and work in a 

digital environment" with students from the Faculty of Pedagogy, specialty "Pedagogy 

of Information Technology Education". 

5. Personal impressions  

Dr. Kozhuharova and I have participated in the development and implementation 

of various programs and projects related to postgraduate training of teachers in the 

field of information technology in the broadest sense, as well as in activities in the 

training of students. The joint activity with her is characterized by dialogicity, 



teamwork in the search for solutions and precision in the implementation of 

commitments. 

CONCLUSION  

Based on the acquaintance with the presented scientific works, their significance, the 

scientific and applied contributions contained in them, I consider it reasonable to 

express my positive vote and to propose Assist. Prof. Daniela Todorova Kozhuharova, 

PhD to take the Academic Position of "Associate Professor" in higher education area 

1. Pedagogical sciences, professional field  1.3. Pedagogy of teaching in … on 

"Methodology of training in informatics and information technologies" for the needs 

of Trakia University - Stara Zagora, Faculty of Education, Department  of Information 

Technologies, Art and Foreign Languages. 

 


