
С Т А Н О В И Щ Е 

По конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”по 

професионално направление 1.2. Педагогика, 

научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (социално 

емоционално учене)“, 

обявен в държавен вестникброй 61/10.07.2020 

 

Член на научното жури: проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова, ДИПКУ, 

Тракийски университет, гр. Стара Загора 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, брой 61/10.07.2020г. и в 

интернет-страницата на Тракийски университет за нуждите на ДИПКУ на Тракийски 

университет, като единствен кандидат участва ас. д-р Венета Косева Узунова. 

На първото си заседание научното жури, определено със заповед №1800 от 

17.07.2020г.на Ректора на Тракийски университет, прие постъпилите документи по 

конкурса. Не бяха открити нарушения на изискванията на чл. 4 от ЗРАСРБ и чл. 2 от 

Правилника към този закон. При проучване на представените документи не открих 

нарушения по процедурата.  

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Венета Косева Узунова е родена на19.03.1973. Висшето си образование е 

завършила в СУ “Св. Климент Охридски“, София през 1998г. специалност Магистър по 

Педагогика. През 2008г. става Магистър Консултант по кариерно развитие със 

специална стипендия на Джоб Тайгър ООД и в-к Капитал, през 2016г. завършва 

Магистратура по Психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2018г. 

защитава дисертация по Теория на възпитанието и дидактика в Педагогически 

факултет на Тракийски университет, Стара Загора. Цялостната биография на д-р 

Узунова показва един непрекъснат стремеж към допълнително обучение и 

самоусъвършенстване, чрез който се допълва палитрата от специалности и 

допълнителни квалификации. Това дава възможност за развитието на един чудесен 

лектор, с богата научно-изследователска дейност. 

От представените документи се вижда, че д-р Венета Узуновае работила като 

педагогически съветник, кариерен консултант, обучител в множество проекти и 



програми и др., а от 2016г. е асистент по Теория на възпитанието и дидактика в 

ДИПКУ на Тракийски университет, Стара Загора. 

През този период кандидатката е разработила учебни програми и е водила 

следните лекционни курсове: “Социално-емоционална интелигентност и гражданско 

образование”, “Иновативност и креативност. Приложение на интерактивните методи”, 

“Коучинг подход в образованието”, “Мениджмънт на ученическия клас” и др. 

 

3. Описание и анализ на научните постижения на кандидата 

Като кандидат за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория 

на възпитанието и дидактика“ д-р Венета Узунова е представила списък с научни 

публикации, съдържащ един хабилитационен труд-монография (2020) „Социално- 

емоционално учене. Теоретични и приложни аспекти“;дисертационен труд (2018) 

„Позитивни взаимодействия между родители и деца в съвременното семейство“; една 

книга в тази област (2019) „Педагогически проекции на емоционалната 

интелигентност“, на базата на дисертационния труд, една статия в съавторство 

реферирана в WEB of Science, 20 статии или доклади, публикувани в списания или 

колективни трудове с научно рецензиране, от които 11 самостоятелни и 9 в 

съавторство.Автор е на едно учебно пособие и е съавтор на още 3. 

Представените публикации са свързани тематично с обявения конкурс и показват 

нестихващия интерес и търсения на най-иновативните аспекти на педагогическата 

теория и практика. 

Предложените публикации в конкурса за доцент не са включени в процедурата за 

придобиване на научната степен „доктор“ и отговарят, даже надхвърлят значително 

минималните национални изисквания към научната и преподавателската дейност и 

Приложение 8.4. на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и за заемане на академични длъжности в Тракийски университет.  

 

4. Научни приноси 

Научните си приноси кандидатката е отразила реално и прецизно за трите 

основни направления, следващи основните научни области, в които е насочена нейната 

изследователска дейност, а именно:  



 Приноси в областта на социално-емоционалната интелигентност и социално-

емоционалното учене в педагогическата теория и практика; 

  Приноси в областта на семейната педагогика и взаимодействието между 

училището и семейството в контекста на тяхното позитивиране чрез повишаване на 

социално-емоционалната интелигентност и прилагане на социално-емоционалното 

учене; 

 Приноси в областта на квалификацията на учителите по отношение на 

личностното и професионалното им развитие и при разработване и реализиране на 

програми по учебни дисциплини и краткосрочни квалификационни курсове за 

педагогически специалисти. 

Нямам бележки и препоръки към ас. д-р В. Узунова по отношение на научната й 

активност и публикации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от д-р Венета Косева Узунова отговарят 

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

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на 

ТрУ.  

В разработките на кандидатката има оригинални научни и приложни приноси. 

Теоретичните разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко 

ориентирани към училищната практика и квалификацията на учителите. Научната и 

преподавателската квалификация на д-р Венета Узунова е несъмнена.  

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ 

на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни 

приноси, намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам 

на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на 

Педагогически факултет за избор на д-р Венета Косева Узунова на академичната 

длъжност „доцент“ в ДИПКУ на ТрУ по професионално направление 1.2. Педагогика, 

научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“. 

 

22.10. 2020 г.    Изготвил становището:  

гр. Стара Загора    проф. д-р Галя Кожухарова  



 

STATEMENT 

 

On the competition for the academic position of "Associate Professor" 

In professional field 1.2. Pedagogy, 

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

published in the State Gazette issue 61 / 10.07.2020 

 

Prepared by prof. Galya Kozhuharova, PhD, Department on Information and in-service 

teacher training (DIITT), Trakia University, Stara Zagora 

 

1. General presentation of the procedure and the candidate 

In the competition for an "Associate Professor", published in the State Gazette, issue 61 

/ 10.07.2020. and on the website of the Trakia University for the needs of DIPKU of the 

Trakia University, as the only candidate is Assistant Professor Dr. Veneta Koseva Uzunova. 

At its first meeting, the scientific jury, determined by order №1800 from 17.07.2020. of 

the Rector of the Trakia University, accepted the submitted documents for the competition. 

No violations of the requirements of Art. 4 of ZRASRB and Art. 2 of the Regulations to this 

law. Upon examination of the submitted documents I found no violations of the procedure. 

 

2. General characteristics of the candidate's activity 

Veneta Koseva Uzunova was born on March 19, 1973. She graduated from Sofia 

University “St. Kliment Ohridski”, Sofia in 1998 completing a Master of Pedagogy. In 2008 

became a Master Consultant in Career Development with a special scholarship from Job Tiger 

Ltd. and Capital newspaper, in 2016. graduated with a Master's degree in Psychology from 

the University of Veliko Tarnovo "St. St. Cyril and Methodius". In 2018 defended herPhD. 

dissertation on Theory of Education and Didactics at the Faculty of Pedagogy of the Trakia 

University, Stara Zagora. The overall biography of Dr. Uzunova shows a continuous pursuit 

of additional training and self-improvement, which complements the palette of specialties and 

additional qualifications. This allows for the development of a great lecturer with a rich 

research activity. The presented documents show that Dr. Veneta Uzunova has worked as a 

pedagogical advisor, career consultant, trainer in numerous projects and programs, etc., and 

since 2016. is an assistant professor in Theory of Education and Didactics at DIPKU at the 

Trakia University, Stara Zagora.During this period, the candidate has developed curricula and 



led the following lecture courses: "Social-emotional intelligence and civic education", 

"Innovation and creativity. Application of interactive methods ”,“Coaching approach in 

education”,“ Student class management ”and others. 

 

3. Description and analysis of the scientific achievements of the candidate 

As a candidate participating in the competition for the academic position "Associate 

Professor" in the professional field 1.2. Pedagogy, scientific specialty "Theory of Education 

and Didactics" Dr. Veneta Uzunova presented a list of scientific publications, containing a 

habilitation thesis-monograph (2020) "Social and emotional learning. Pedagogical and applied 

aspects'; dissertation (2018) "Positive interactions between parents and children in the modern 

family"; one book in this field (2019) “Pedagogical projections of emotional intelligence”, 

based on the dissertation, one co-authored article referenced in the WEB of Science, 20 

articles or reports published in journals or collective papers with scientific review, of which 

11 authored by her only and 9 co-authored. She is the author of one textbook and co-authored 

3 more. 

The presented publications are thematically related to the announced competition and 

show the relentless interest and demand for the most innovative aspects of pedagogical theory 

and practice. 

The publications proposed in the competition for associate professor are not included in 

the procedure for obtaining the scientific degree "Doctor" and meet, even significantly exceed 

the minimum national requirements for scientific and teaching activities and Annex 8.4. of the 

Regulations on the terms and conditions for obtaining scientific degrees and for holding 

academic positions at the Trakia University. 

4. Scientific contributions 

The candidate has reflected her scientific contributions realistically and precisely for 

three main directions, following the main scientific fields in which her research activity is 

focused, namely: 

• Contributions in the field of social-emotional intelligence and social-emotional 

learning in pedagogical theory and practice; 



• Contributions in the field of family pedagogy and the interaction between the school 

and the family in the context of their positivity by increasing the social-emotional intelligence 

and application of the social-emotional learning; 

• Contributions in the field of teacher qualification in terms of their personal and 

professional development and in the development and implementation of programs in 

academic disciplines and short-term qualification courses for pedagogical specialists. 

I have no notes and recommendations to Assistant Professor Dr. V. Uzunova regarding 

her scientific activity and publications. 

 

CONCLUSION 

The documents and materials submitted by Dr. Veneta Koseva Uzunova meet all the 

requirements of the Law for the Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria (ZRASRB), the Regulations for implementation of ZRASRB and the respective 

Rules of the University. 

There are original scientific and applied contributions in the candidate's works. The 

theoretical developments have practical applicability, as some of them are directly oriented to 

the school practice and the qualification of the teachers. The scientific and teaching 

qualifications of Dr. Veneta Uzunova are unquestionable. 

After getting acquainted with the materials and scientific papers presented in the 

competition, analysis of their significance and contained in them scientific, scientific-applied 

and applied contributions, I find it reasonable to give my positive assessment and recommend 

to the Scientific Jury to prepare a report-proposal to the Faculty Council of the Faculty of 

Pedagogy for election of Dr. Veneta Koseva Uzunova to the academic position of "Associate 

Professor" at DIPKU of TrU in professional field 1.2. Pedagogy, scientific specialty "Theory 

of education and didactics". 

 

22.10. 2020    Prepared the opinion: 

Stara Zagora     (Prof. Dr. Galya Kozhuharova) 

 


