
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Марина Колева Николова 

ТУ – София; Инженерно-педагогически факултет – Сливен 

Член на НЖ на основание Заповед № 2137/02.09.2020 г.  

на Ректора на ТрУ –Ст. Загора 

 

ОТНОСНО: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област 

на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 

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

обучението по информатика и информационни технологии“, за нуждите 

на Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора, 

обявен в Държавен вестник, бр. 61/10.07.2020 г. 

 

Кандидат: ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова 

 

1. Процедура по обявения конкурс. 

Процедурата за обявяване и провеждане на конкурса е спазена и е в 

съответствие с действащите нормативни документи. Всички представени от 

кандидата документи (дипломи и собственоръчно подписани декларации) и 

научна продукция за участие в конкурса, отговарят на изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, Правилника на Тракийския университет – Стара 

Загора за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности. 

 

2. Биографични данни на кандидата 

От представената автобиография на кандидата става ясно, че д-р Д. 

Кожухарова е отлично подготвен специалист в областта на информатиката 

и информационните технологии. Тя целенасочено е следвала поетапното си 

изграждане като специалист: инженер по комуникации (2002 г.); 

придобиване на педагогическа правоспособност (2010 г.); магистър по 

компютърна бизнес информатика 12011 г.); квалификация „учител по 

информатика и информационни технологии“ (2011 г.); „Доктор“ по Теория 

на възпитанието и дидактика в професионално направление 1.2. Педагогика 

(2017 г.). Всичко това показва много важни за нея характерологични 

качества като целенасоченост, последователност, отговорност към това, с 

което се занимава. Считам, че образователното й израстване е предпоставка 

за успешна реализация. 

Всички заемани от кандидата професионални длъжности не са 

случайно избирани, а са целенасочен избор, свързан с приложението на 

усвоените от обучението му знания и квалификации. От 2014 г. до момента, 

кандидатът е асистент по аудио-визуални и информационни технологии в 



обучението и осъществява обучение на учители в краткосрочни курсове и 

следдипломни квалификации, курсово ръководство в тези курсове, 

консултативни курсове и изпити за придобиване на професионално-

квалификационни степени за учители. Администрира вътрешно-

изследователски и международни изследователски проекти. 
  
 

3. Оценка на научната дейност 

В конкурса за академичната длъжност „доцент“, д-р Даниела 

Кожухарова участва със солидна научна продукция от двадесет и три броя 

научни продукта, включваща: дисертационен труд за присъждане на ОНС 

„Доктор“ и автореферат; две самостоятелни монографии; две колективни 

студии; четири статии в  реферирани издания (Web of Science и Scopus), от 

които две самостоятелни; 12 статии в издания с научно рецензиране, от 

които пет самостоятелни; учебник и учебно помагало – книга за учителя, 

последните разработени в съавторство.  

Цялата научна продукция е отпечатана, както следва: на български 

език седемнадесет научни продукта, от които осем самостоятелни; на руски 

една самостоятелна статия и на английски пет, от които една самостоятелна. 

Ще оставя без анализ и оценка дисертационния труд и автореферата 

към него, защото те са оценени при защитата на дисертационни труд и 

присъждането на образователна и научна степен „Доктор“. 

Всички статии, студии, учебник и учебно помагало, разглеждат 

тематика, свързана с информационните технологии за ученици, студенти и 

учители. Те са акцентирани върху различни аспекти от научните търсения 

на кандидата и професионалната му работа като асистент по аудио-визуални 

и информационни технологии в обучението. Те са написани професионално 

и доказателство за това е обстоятелството, че са отпечатани в авторитетни 

наши и чужди издания.  

Д-р Д. Кожухарова е представила списък с общо двадесет цитирания. 

От тях пет са направени в международни издания, тринадесет в български и 

две в автореферати. Това е доказателство, че тя е вече целенасочено търсена 

и четена от научната и академична колегия. 

Отпечатването на научната продукция на кандидата в утвърдени 

научни издания в страната и в чужбина, направените цитиранията на негови 

статии и монографии, доказват, че той се налага като специалист в областта 

на обучението по информатика и информационни технологии. С 

теоретичните си разработки и професионалната си работа д-р Д. 

Кожухарова е обхванала всички субекти в образователния процес. Тя пише  

за учениците от трети клас – учебник по компютърното моделиране; за 

студентите и специализантите е ръководител и обучител в курсове по 

информатика и информационни технологии; за учителите е обучител в 

тематични краткосрочни и дългосрочни курсове и следдипломни 



квалификации, консултативни курсове и изпити за придобиване на 

професионално-квалификационни степени. 

 

 4.Научни приноси  

Безспорните научни приноси на д-р Д. Кожухарова се състоят в 

разработването на въпроси, свързани с обучението по информатика и 

информационни технологии на ученици, студенти, специализанти и  

учители. Предвид това, че 21 век е векът на технологиите и те навлизат 

много убедително и в българска образователна система (училища и 

университети). Ситуацията със световната пандемия от Cоvid 19 ни показа, 

че всички учители, ученици, студенти и академични преподаватели трябва 

да са образователно и компетентностно подготвени за реализиране на  

дистанционно обучение, използвайки компютърни технологии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На базата на представените документи, общата  

оценка на представената научна продукция, давам обща положителна 

оценка на дейността на кандидата.  
 

Предлагам на членовете на научното жури да подкрепят избора 

на ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии“ в област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по …, за нуждите на Педагогически факултет на Тракийски 

университет  – Стара Загора. 

 

 

 

 

20.10.2020 г.       проф. д-р Марина Николова 

 

 



STATEMENT 

By Prof. Marina Koleva Nikolova, PhD 

TU- Sofia, Engineering-Pedagogical Faculty of Sliven 

Member of Scientific Jury based on Order № 2137/02.09.2020 

From the Rector of the Thracian University- Stara Zagora 

Topic: competition for academic position "Associate Professor" in 

higher education  Pedagogical sciences, vocational 

direction 1.3. Pedagogy of the training in ..., according to the "Methodology of 

training in informatics and information technology for the needs of the 

Pedagogical Faculty of the Thracian University- Stara Zagora, published in State 

Gazette issue 61/10.07.2020. 

Candidate: Assistant Daniela Todorova Kozhuharova, PhD 

 

1. Procedure 

 The procedure of announcement and conducting is proper and legit in compliance 

with the current regulations. All the documents presented by the candidate 

(diplomas and signed declarations) and scientific production correspond to the 

Law of Development of the Academic Staff in Republic of Bulgaria, Staff 

Regulations of the Thracian University- Stara Zagora. 

 

2. Candidate biography 

The CV of the candidate reveals that Daniela Kozhuharova, PhD is excellently 

trained specialist in the field of Informatics and IT. She has persistently followed 

her goals engineer in communication (2002), Pedagogical qualification acquired 

(2010), Master in Business IT (2011), Qualification “Teacher in Informatics and 

IT”(2011), PhD in Theory of Education and Didactics in vocational direction 1.2. 

Pedagogy (2017). All these reveals extremely important personal characteristics 

about her purposefulness, consistency, responsibility to her tasks. I believe that 

her educational development is a prerequisite for successful professional 

establishment. All the positions of the candidate have been purposely chosen in 

order to implement the knowledge, qualifications and skills acquired during her 

academic training. Ever since 2014 the candidate is an Assistant in Audio-Visual 

and IT in Education and trains teachers in short-term trainings or post graduate 

qualifications, moreover the candidate does course guidance, consultative 

guidance, and conducts exams for Pedagogical qualification levels for teachers. 

Administers researches in both national and international scientific research 

projects. 



 

3. Scientific work assessment 

In te competition for academic position Assistant Professor, Daniela 

Kozhuharova, PhD takes place with solid scientific production of 23 scientific 

products, including PhD dissertation and author’s; two own monographies and 

two common studies, four articles in referred editions ( Web of Science and 

Scopus) two of them independent, one independent Russian article and five 

English articles one of which independent. 

I won’t assess the dissertation and the author’s attached to it, because they 

have been already assessed when the candidate defended acquired her PhD 

degree. All of her articles, studies and books review topics related to IT for pupils, 

university students and teachers. Their emphasis is on different aspects of the 

scientific researches of the candidate and her professional work as an assistant on 

Audio Visuals and IT in education. They have been written in a professional 

manner and proved in respected national and foreign editions. 

D.Kozhuharova, PhD has submitted a list of total of twenty citations. Five 

of them are cited in international editions, thirteen in Bulgarian and two in the 

author’s. This is a proof that she has already been searched and read by the 

scientific and academic staff. 

Publishing of the candidate’s scientific work in established scientific 

editions both in the country and abroad, citations made on her articles and 

monographs prove that she is an established specialist in the field of Informatics 

and IT education. Her theoretical work includes all the subjects in the educational 

process. She writes for the pupils in third grade- Class book for computer 

sampling, she is a head and educator of university students and graduates in 

courses of Informatics and IT, she is an educator for teachers in short and long 

term courses as well as in post graduate qualifications, consultative courses and 

exams for pedagogical-qualification levels. 

 

4. Scientific contribution 

Undisputable scientific contribution of D. Kozhuharova, PhD consist in 

elaborating questions regarding to pupil’s, student’s, graduate’s and teacher’s 

education in Informatics and IT. Since 21 century is the century of the new 

technology and its convincingly spread in the Bulgarian Educational System 

(schools and universities). The situation with the pandemic Covid-19 showed us 

that all the teachers, students and lecturers should have educational training and 



competency to perform their educational tasks in a distance trough computer 

technology. 

 

Conclusion 

Based on the submitted documents and overall scientific work 

assessment of the candidate I give a general positive assessment. 

 

I would like to kindly recommend to the members of the scientific jury 

to support the candidate Assistant Daniela Kozhuharova, PhD for academic 

position "Associate Professor" in "Methodology of training in informatics 

and information technology 1. Pedagogical sciences, vocational direction 1.3. 

Educational Pedagogy in…., for the needs of the Pedagogy Faculty of the 

Thracian University- Stara Zagora. 

 

 

October 20, 2020,                                                  Prof. Marina Nikolova, PhD 


