
 

СТАНОВИЩЕ 

 

Относно: конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „доцент” в област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (социално-

емоционално учене)“,  обявен  в Държавен вестник - бр. 61 / 10. 07. 2020 г. 

 

                                           Данни за кандидата 

 

В конкурса за доцент, обявен от ТрУ за нуждите на ДИПКУ единствен кандидат 

е д-р Венета Косева Узунова.Процедурата и представеният от д-р Узунова комплект от 

документи и материали, съдържащ акуратно организирана информация, отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ТрУ.  

Д-р Венета Узунова е специалист с широк професионален диапазон, 

последователно е преминала по „етажите” на социално-педагогическата, 

образователната и академичната система – педагогически съветник, обществен 

възпитател към МКБППМН, експерт дуално образование, кейс мениджър, експерт 

обучител  на педагогически специалисти към РААБЕ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, асистент. 

Депозираната от нея документация е жанрово разнообразна по съдържание и 

доказва, че Узунова е преподавател с активна методико-творческа, научно-

изследователска и публикационна  дейност. Дейността й като преподавател е 

многообразна: води лекции и семинари в квалификационни курсове, разработва 

учебни планове и програми, научен ръководител на дипломни разработки на учители 

за придобиване на ПКС, рецензира и участва в  комисии за изпити и защити на 

дипломни работи. 

Впечатляващ е стремежът й за непрекъснато професионално развитие и 

усъвършенстване.Това твърдение се доказва от представените сертификати, 

удостоверяващи участието й в различни курсове и семинари у нас и в чужбина, както 

и в специализации за придобиване на допълнителни квалификации. Професионалните 

й компетенции намират приложение и в работата й по проекти и образователни 

услуги. 

 

                  Научна продукция и научно-приложна дейност 

 

 В обявения конкурс д-р Венета Узунова участва със следните научни трудове: 

- Автореферат -1; 

- Монографии  и студии - 3,  

- Статии в реферирани издания – 1 (в съавторсторство); 



- Статии и доклади в нереферирани издания -11 (в съавторство), самостоятелни 9 

- Статии, свързани с дисертационния труд – 5 

- Учебни пособия – 3 (в съавторство); 1 самостоятелно. 

Изследователската дейност и публикациите  на Узунова са ориентирани към  три 

научни направления, във всяко от които се открояват два аспекта: теоретичен и 

практико-приложен. 

 Логически имплицитно в педагогическите проучвания на кандидата са 

проблемите, свързани със социално-емоционалното учене като първо и най-важно 

направление в нейната научно-изследователска дейност.Върху основата на 

задълбочена самостоятелна експериментална работа са анализирани и представени 

връзки, модели, програми и идеи, показващи корелацията  между феномените 

социализация, социално-емоционална интелигентност, социално-емоционално учене. 

Във второто направление предмет на специалното внимание на Узунова  са 

значими паралелни линии в областта на семейната педагогика: взаимодействието 

между училището и семейството, стратегиите за позитивиране  на връзките между тях, 

повишаването на социално-емоционалната интелигентност, връзката със социално-

емоционалното учене.Акцент е поставен и върху субординацията между редица 

съвременни подходи: личностно-ориентиран, комплексен, дейностен, 

компетентностен. 

Третото направление в изследователската дейност на д-р Узунова е  свързано със 

спецификата на квалификацията  на учителите относно личностното и 

професионалното им развитие, въздействието на модерната парадигма (ученето през 

целия живот) за стимулиране на творческата им енергия при разработване и 

реализиране на  програми по различните учебни дисциплини. 

 

     Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

            представената за участие в конкурса творческа продукция 

 

В съдържателен план научно-изследователската, научно-приложната и 

публикационната дейност на д-р Венета Узунова е в рамките на професионално 

направление 1.2. Педагогика. 

Предложената за становище научна продукция се отличава с прецизна стилистика. 

Налице е педагогическа компетентност, научна осведоменост, умения да се борави със 

сложния понятиен апарат. Проличава високата култура и иновативно мислене на Узунова. 

В своята цялост тематиката на представената научна продукция е актуална, полезна, 

за социално-педагогическата и академичната практика, значима в научно-практически 

план и представя д-р Узунова като ерудиран преподавател, който познава в детайли 

спецификата на своята работна проблематика.  

  Според мен изведените от авторката научни и научно-приложни приноси са 

обективно отражение на нейната коректна изследователска и преподавателска дейност.  



Впечатляващо е умението на д-р Венета Узунова да съчетава теоретико-методическите 

интерпретации с модерни образователни технологични конструкции. Експерименталните 

стратегии, използването на интерактивни форми и методи на работа с ученици, родители,  

студенти са стремеж за постигане на  качество, отговарящо на европейските 

образователни стандарти. 

Цялостната преподавателска, научна, научно-приложна и академична дейност  

 показват процеса на творческото израстване на д-р Узунова като автор, изследовател и 

педагог. 

Д-р Венета Узунова е разпознаваем в академичното пространство преподавател, 

което се доказва не само от публикационната й активност, участие в различни научни 

форуми, но и от представената справка  за цитирания ( 9 на брой). 

                                        

                                          Заключение: 

 

1.Представената научна продукция по обем, съдържание, качество и приноси 

отговаря на профила на обявения конкурс. 

2.Покрити са минималните национални изисквания към научната и 

преподавателската дейност за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление Педагогика – от изискуеми 400 т. са постигнати 638.89. 

Посочените основания са достатъчни, за да препоръчам на уважаемото научно 

жури да гласува с положителен вот  заемането на академичната длъжност “доцент” от 

д-р Венета Косева Узунова в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика (социално-емоционално учене)“. 

 

 

 

 

 

19.10.2020 г.                                                         Изготвил становището:................. 

Стара Загора                                            /доц.д-р Стефка Динчийска – член на НЖ/ 

 

 

 

 

STATE 

 

Subject: competitive procedure for taking the academic position of "associate 

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

Pedagogy, scientific specialty "Theory of education and didactics (social and emotional 



learning)", published in the State Journal - issue. 61 / 10. 07. 2020 

 

Candidate details 

 

In the competition for associate professor, announced by Trakia University for the 

needs of the Department for Information and In-service Teacher Training, the only candidate 

is Dr. Veneta Koseva Uzunova. The procedure and the set of documents and materials 

presented by Dr. Uzunova, containing accurately organized information, meet the 

requirements of the Law on Implementation on the Development of Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria, the Regulations for the Implementation of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, Regulations of the Trakia 

University - Stara Zagora on the terms and conditions for obtaining scientific degrees and 

taking academic positions. 

 

Dr. Veneta Uzunova is a specialist with a wide range of professional experience, she 

has consistently passed on the "floors" of the socio-pedagogical, educational and academic 

system - pedagogical advisor, public educator at Local commission for combating and 

preventing anti-social behavior of minors, expert  in dual education, case manager, expert 

trainer of pedagogical specialists at RAABE - Bulgaria LTD, assistant professor. 

 

The documentation submitted by her is genre-diverse in content and proves that 

Uzunova is a lecturer with active methodological and creative, research and publication 

activities. Her activity as a lecturer is various: she conducts lectures and seminars in 

qualification courses, develops curricula and programs, supervises the diploma theses of 

teachers for the acquisition of Professional Qualification Degree, reviews and participates in 

commissions for exams and defense of diploma theses. 

 

Her aspiration for continuous professional development and improvement is 

impressive. This statement is proved by the presented certificates, certifying her participation 

in various courses and seminars at home and abroad, as well as in specializations for 

acquiring additional qualifications. Her professional competencies are also used in her work 

on projects and educational services. 

 

 

Scientific production and scientific-applied activity 

 

 Dr. Veneta Uzunova participates in the announced competition with the following 

scientific papers: 

- Abstract -1; 

- Monographs and studios - 3, 



- Articles in refereed editions - 1 (co-authored); 

- Articles and reports in non-referenced editions -11 (in co-authorship), independent 9 

- Articles related to the dissertation - 5 

- Teaching aids - 3 (co-authored); 1 independently. 

 

Uzunova's research and publications are oriented towards three scientific directions, in 

each of which two aspects stand out: theoretical and practical-applied. 

 

Logically implicit in the pedagogical research of the candidate are the problems related 

to social and emotional learning as the first and most important direction in her research. 

Based on in-depth independent experimental work are analyzed and presented links, models, 

programs and ideas showing the correlation between the phenomena socialization, social-

emotional intelligence, social-emotional learning. 

 

In the second direction the subject of Uzunova's special attention are significant 

parallel lines in the field of family pedagogy: the interaction between school and family, the 

strategies for positiveizing the connections between them, the increase of the social-

emotional intelligence, the connection with the social-emotional learning and on the 

subordination between a number of modern approaches: personality-oriented, complex, 

activity, competence. 

 

The third direction in the research activity of Dr. Uzunova is related to the specifics of 

the qualification of teachers regarding their personal and professional development, the 

impact of the modern paradigm (lifelong learning) to stimulate their creative energy in 

developing and implementing programs for different curricula disciplines. 

 

 

      

Evaluation of the scientific and practical results and contributions of 

the creative production presented for participation in the competition 

 

In terms of content, the research, scientific-applied and publishing activity of Dr. 

Veneta Uzunova is within the professional field 1.2. Pedagogy. 

 

The scientific production proposed for a state is distinguished by precise stylistics. 

There is pedagogical competence, scientific awareness, skills to handle the complex 

conceptual apparatus. Uzunova's high culture and innovative thinking are evident. 

 

In its entirety, the topic of the presented scientific production is relevant, useful for 

socio-pedagogical and academic practice, significant in scientific and practical terms and 



presents Dr. Uzunova as an erudite lecturer who knows in detail the specifics of his work. 

 

In my opinion, the scientific and applied scientific contributions made by the author 

are an objective reflection of her correct research and teaching activity. 

The ability of Dr. Veneta Uzunova to combine theoretical and methodological 

interpretations with modern educational technological constructions is impressive. 

Experimental strategies, the use of interactive forms and methods of working with pupils, 

parents, students are striving to achieve quality that meets European educational standards. 

 

The overall teaching, scientific, applied and academic activity 

 show the process of creative growth of Dr. Uzunova as an author, researcher and 

pedagogue. 

 

Dr. Veneta Uzunova is a recognizable lecturer in the academic space, which is proved 

not only by her publishing activity, participation in various scientific forums, but also by the 

presented reference for the cited (9 issues). 

 

                                 

Conclusion: 

 

1. The presented scientific production in terms of volume, content, quality and 

contributions corresponds to the profile of the announced competition. 

2. The minimum national requirements to the scientific and teaching activity for 

holding the academic position "Associate Professor" in the professional field of Pedagogy 

are covered - out of the required 400 points 638.89 have been achieved. 

 

 

These reasons are sufficient to recommend to the esteemed scientific jury to vote in 

favor of the academic position of "Associate Professor" by Dr. Veneta Koseva Uzunova in 

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

scientific specialty "Theory of education and didactics (social and emotional learning)". 

 

 

19.10.2020                                                                Prepared the opinion: ................. 

Stara Zagora                        / Assoc. Prof. Dr. Stefka Dinchiyska - member of the 

Scientific Jury / 

 

 


