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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Галина Иванова Иванова 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

 

член на научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

на Педагогически факултет на Тракийски университет 

в област на висше образование: 1. Педагогически науки 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … 

по Педагогика на обучението по информационни технологии 

 

1. Данни за конкурса  

 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник бр. 52 от 09.06.2020 г. , е 

подал документи един кандидат гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева. На първото 

заседание, проведено на 25.09.2020 г,  научното жури допусна до оценка 

документите на кандидата, при спазване на всички процедурни правила за 

прилагане на ЗРАСРБ и съпътстващите го правилници на Тракийски университет. 

Становището е написано на основание на заповед N 1519 / 25.06.2020 г. на 

Ректора на Тракийски университет.  

 

2.  Професионална биография на кандидата  

 

Гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева е родена на 21.12.1964 г. Завършва 

висшето си образование с образователна степен магистър в Софийски университет 

през 1988 г., специалност „Педагoгика“. В периода 2013 – 2014 се обучава в 

образователна и научна степен „доктор“ и защитава дисертационен труд на тема 

„Адаптиране на учителя към професията“. През 1988 г. започва като хоноруван 

асистент в Техническия колеж – Ямбол, през 1989 г. заема длъжността асистент, а 

през 1999 г. е назначена като главен асистент. Гл. ас. д-р Златоели Дучева е 

Ръководител на Центъра за следдипломна квалификация и Център за 

професионално обучение.  

Гореизброените данни са взети от приложената автобиография в 

предоставените документи.  

 

3. Описание и анализ на научните постижения на кандидата 

Гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева е предоставила в конкурса общо 57 

научни труда: 

-  една монография; 

- 17 броя статии и доклади,  публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни; 

- 37 броя статии и доклади, публикувани в нереферирани издания; 

- 2 броя студии, публикувани в нереферирани издания. 
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Представени са следните цитирания: 

- 11 цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни; 

- 11 цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране;  

- 10 цитирания в нереферирани издания с научно рецензиране. 

 

Предложените научни публикации в конкурса за доцент не са включени в 

процедура за придобиване на научната степен „доктор“. В предоставената справка 

за изпълнение на минималните национални изисквания към научната и 

преподавателската дейност на гл. ас. д-р Златоели Дучева за заемане на 

академична длъжност "доцент" е представена научна продукция, която изпълнява 

критериите по съответните групи показатели: 

- Показател А: Дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен "доктор" – 50 точки; 

- Показател B: Хабилитационен труд – монография – 100 точки; 

- Показател Г: при минимални изисквани точки 200, кандидатът представя 

479,75 точки; 

- Показател Д: при минимални изисквани точки 50, кандидатът представя 

390 точки; 

- Показател Е: кандидатът представя 103,34 точки; 

- Показател Ж: кандидатът представя 180 точки. 

 

Направленията, в които кандидатът прави своите научни и приложни 

изследвания, са свързани с актуални теми и проблеми на образованието. 

Представените научни публикации, значителният брой на цитиранията, участията 

в международни и национални проекти, публикуваните учебни пособия, 

разработените учебни програми, участията в международни форуми в чужбина и 

други, сериозно надхвърлят, минималните изисквания за академичната длъжност 

„доцент“. 

 

4. Научни приноси 

В предоставената справка за оригиналните научни приноси на гл. ас. д-р 

Златоели Дучева  е отразила следните приноси: 

▪ Научно-теоретични приноси 

Конструирана е концептуална рамка и емпирично верифицирани са 

водещите роли на преподавателите при създаване на подходяща среда за 

обучаемите в ерата на електронното обучение. 

 

▪ Научно-приложни приноси 

- Разработена и верифицирана концепция и адаптиран инструментариум за 

изследване дигиталната компетентност на студентите; 
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- Експериментално изследвани и въведени в практиката на Факултет „Техника 

и технологии“ – Ямбол, са модерни подходи за обучение на студентите от 

дигиталните поколения. Предложени са възможности за включване на широк 

спектър от приложения за симулация на лабораторно оборудване, 3-D анимации за 

визуализация, и др.; 

- Конструирани са приложни модели на добри практики на 

интердисциплинарността в образованието и научните изследвания, както и на 

гъвкавите образователни модели за професионалното развитие и 

усъвършенстване на преподавателите и за въвеждането на холистичен подход за 

качествено обучението на инженери;  

- Реформирани са съществени компоненти на общуването в обучението на 

студентите в посока управление на качеството и оценяването в академичното 

обучение чрез повишаване на практическите ползи за студентите и на 

преподавателската удовлетвореност; 

- Идентифицирани са добри практики за анализ на качеството на обучението, 

за предпочитана система за оценка на курсовете в системата за е-обучение и 

инструментариума за изследване мнението на студентите;  

- Обосновани са методи, подходи и стратегии за обратна връзка при 

оценяването дейностите и постиженията на студентите в електронното обучение и 

ролята на формиращото оценяване в комбинация със сумативното, за повишаване 

качеството на оценяването и стимулиране екипната работа;  

- Осъществена е практически приложима и полезна обосновка на 

способностите на обучаемите за работа с ИКТ с цел развиване на комуникативни 

умения и високи социални умения като управление и работа в екип - ключови 

компетенции за професионалистите в областта на дигиталните комуникации;  

- Изведени са характеристиките на новите образователни реалности и как те 

влияят върху професионалния избор и самоопределение на учителите;  

- Реформирани са моделите на личностното и институционално равнище на 

професионалното адаптиране на учителя, и на механизмите и взаимодействията 

на двете равнища с оглед оптимизиране както на системата за квалификация на 

учителите, така и на системата за адаптиране в професията; 

- Технологично са осъвременени взаимодействията преподавател – обучаеми 

с цел развитие на креативността, уменията за критично мислене;  

- Изготвено е научно-практически обосновано предложение за въвеждане на 

смесено обучение в теоретичния модул на обучението на инструктори за обучение 

на водачи на МПС; 

- Практически приложно и полезно проучване e предложено на формирането 

на основните професионални компетенции, които влияят върху стила за безопасно 

управление и поведение на водачите на МПС, и прекия социален и икономически 

ефект, който оказват върху обществото;  

- Моделирани са основни компоненти на екологичен стил на шофиране и 

развитие на компетенции за самооценка при личен избор на начин на движение, 
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съобразен с пътните условия и ситуации, безопасността на другите участници и 

опазването на околната среда.  

 

Приемам така направеното приносно синтезиране. В работата на 

кандидатката има оригинални научни и приложни приноси. Изброените по горе 

приноси са дело на гл. ас. д-р Златоели Дучева. Доказателство за това са 

множеството публикации със съществено участие от нейна страна. Наличието на 

съвместни публикации отчитам като положителен момент и те са доказателство, че 

кандидатката има добри умения за работа в екип. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените документи и материали  от гл. ас. д-р Златоели Дучева 

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗАРСБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника 

на Тракийския университет. 

След анализа на научната работа и нейната значимост намирам за 

основателно да дам своята положителна оценка. Предлагам на членовете на 

научното жури да подкрепим избора на гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ на Педагогически факултет на 

Тракийски университет, в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …, по Педагогика на 

обучението по информационни технологии. 

 

 

 

 

31.10.2020 г.                          Подпис на автора: 

гр. Русе                                                                   / доц. д-р Галина Иванова/ 
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STATEMENT 

by Assoc. Prof. Galina Ivanova Ivanova, PhD 

University of Ruse “Angel Kanchev” 

 

member of Scientific Jury in a competition for the academic position „Associate 

professor“ of the Faculty of Pedagogy of the Thracian University 

in the field of higher education: 1. Pedagogical Sciences 

professional field 1.3 Pedagogy of Teaching in… 

in Pedagogy of Information Technology Education 

 

1. General presentation of the procedure 

 

In the competition for "associate professor", announced in the State Gazette no. 52/ 

09.06.2020, one candidate Principal Assistant Professor Zlatoeli Atanasova Ducheva, 

PhD submitted her documents. At the first meeting, held on 25.09.2020, the Scientific 

Jury admitted to the evaluation procedure the documents of candidate, in compliance with 

all procedural rules for the application of the Law of the Development of the Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria and the accompanying Rules of the Thracian University. 

The statement was written on the basis of order N 1519 / 25.06.2020 of the Rector 

of the Thracian University. 

 

2.  Professional Biography of the Candidate 

 

Principal Assistant Professor Zlatoeli Atanasova Ducheva was born on 21 

December 1964. She graduated with a master's degree from Sofia University in 1988, 

majoring in Pedagogy. In the period 2013 - 2014 she studied in educational and scientific 

degree "Doctor" and defended a dissertation on "Adaptation of the teacher to the 

profession." In 1988 she started as a part-time assistant at the Technical College - 

Yambol, in 1989 she took the position of assistant, and in 1999 she was appointed as a 

chief assistant. Principal Assistant Professor Zlatoeli Ducheva is Head of the Center for 

Postgraduate Qualification and Center for Vocational Training. 

The above data are taken from the attached CV in the submitted documents. 

 

3. Description and Analysis of the Candidate’s Scientific Achievements 

Principal Assistant Professor Zlatoeli Atanasova Ducheva, PhD include for the 

competitions total number of 57 scientific publications: 

-  one monography; 

- 17 articles and reports published in scientific journals/proceedings, referenced and 

indexed in world-famous databases; 

- 37 articles and reports published in non-refereed editions; 

- 2 studies, published in non-refereed editions. 
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The following citations are presented: 

- 11 citations in scientific journals, referenced and indexed in world-famous 

databases; 

- 11 citations in monographs and collective volumes with scientific review; 

- 10 citations in unreferred editions with scientific review. 
 

The proposed scientific publications in the competition for associate professor are 

not included in the procedure for obtaining the scientific degree "PhD". In the provided 

reference, for fulfillment of the minimum national requirements to the scientific and 

teaching activity of Principal Assistant Professor Zlatoeli Ducheva for holding the 

academic position of "Associate Professor", a scientific production that meets the criteria 

for the respective groups of indicators is presented: 

- Group Indicator А: Dissertation for awarding educational and scientific degree 

"PhD"– 50 points; 

- Group Indicator B: Habilitation work - monograph – 100 points; 

- Group Indicator Г: with a minimum required 200, the candidate submits 479.75 

points; 

- Group Indicator Д: with a minimum required 50, the candidate submits 390 

points; 

- Group Indicator Е: the candidate presents 103.34 points; 

- Group Indicator Ж: the candidate presents 180 points. 

 

The areas in which the candidate conducts his scientific and applied research are 

related to current topics and problems of education. The presented scientific publications, 

the significant number of citations, participation in international and national projects, 

published textbooks, developed curricula, participation in international forums abroad and 

others, seriously exceed the minimum requirements for the academic position of 

"Associate Professor". 

 

4. Scientific Contributions 

In the reference provided for the original scientific contributions of Principal Assistant 

Professor Zlatoeli Ducheva reflected the following contributions: 

▪ Scientific and Theoretical Contributions 

 

A conceptual framework has been constructed and the leading roles of teachers 

in creating a suitable environment for learners in the era of e-learning are empirically 

verified. 

▪ Scientific and Applied Contributions 

 

- Developed and verified concept and adapted tools for research of digital 

competence of students; 

- Experimentally researched and introduced in the practice of the Faculty 

"Engineering and Technology" - Yambol, are modern approaches to training students of 
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digital generations. Possibilities for inclusion of a wide range of applications for simulation 

of laboratory equipment, 3-D animations for visualization, etc .; 

- Applied models of good practices of interdisciplinarity in education and research 

have been constructed, as well as of the flexible educational models for the professional 

development and improvement of teachers and for the introduction of a holistic approach 

for quality training of engineers.;  

- Essential components of communication in student education in the direction of 

quality management and evaluation in academic education have been reformed by 

increasing the practical benefits for students and teacher satisfaction; 

- Good practices have been identified for the analysis of the quality of education, for 

a preferred system for evaluation of the courses in the e-learning system and the tools 

for researching the opinion of the students; 

- Methods, approaches and strategies for feedback in assessing the activities and 

achievements of students in e-learning and the role of formative assessment in 

combination with summative, to improve the quality of assessment and stimulate 

teamwork are justified;  

- Practically applicable and useful justification of the abilities of the trainees to work 

with ICT in order to develop communication skills and high social skills is established - 

such as management and teamwork - key competencies for professionals in the field of 

digital communications;  

- The characteristics of the new educational realities and how they affect the 

professional choice and self-determination of teachers are concluded;  

- The models of the personal and institutional level of the professional adaptation of 

the teacher have been reformed, as well as the mechanisms and interactions of the two 

levels in order to optimize both the system of teacher qualification and the system of 

adaptation in the profession; 

- Technologically updated teacher-student interactions in order to develop creativity, 

critical thinking skills; 

- A scientifically and practically substantiated proposal for introduction of blended 

training in the theoretical module of the training of instructors for training of drivers has 

been prepared; 

- Practical applied and useful research is proposed for the formation of the main 

professional competencies that influence the style of safe driving and behavior of drivers, 

and the direct social and economic effect they have on society; 

- The main components of ecological driving style and development of 

competencies for self-assessment in personal choice of driving style, consistent with road 

conditions and situations, the safety of other participants and environmental protection 

are modeled. 

 

I accept the contribution synthesis made in this way. There are original scientific and 

applied contributions in the work of the candidate. The contributions listed above are 

made with the personal contribution of Principal Assistant Professor Zlatoeli Ducheva. 
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Proof of this are the numerous publications with significant participation on her part. I 

consider the existence of joint publications as a positive moment and they are proof that 

the candidate has good skills for teamwork. 

 

CONCLUSION 

The presented documents and materials from Principal Assistant Professor Zlatoeli 

Ducheva meet all the requirements of the Law for the Development of the Academic Staff 

in the Republic of Bulgaria (LDASRB), the Regulations for implementation of LDASRB 

and the Regulations of the Thracian University. 

After analyzing the scientific work and its significance, I find it reasonable to give my 

positive assessment. I suggest to the members of the Scientific Jury to support the choice 

of Principal Assistant Professor Dr. Zlatoeli Atanasova Ducheva for the academic position 

of "Associate Professor" of the Faculty of Pedagogy of the Thracian University, in the field 

of higher education: 1. Pedagogical Sciences, professional field 1.3 Pedagogy of 

Teaching in…, in Pedagogy of Teaching in Information Technology. 

 

 

 

 

31.10.2020                        Author’s Signature: 

Ruse                                                              / Assoc. Prof. Galina Ivanova, PhD/ 

 

  

 

 

 

 


