
СТАНОВИЩЕ 

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 вестник - бр. 61/10.07.2020 г. 

с кандидат: д-р Венета Узунова, 

член на научно жури: доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.  

(Тракийски университет, Педагогически факултет) 

 

 

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. Данни за кандидата 

Според представените автобиографични данни доктор Венета Узунова 

целенасочено и осъзнато развива експертна и квалификационна дейност в 

рамките на образователната система. Обучител на учители към РААБЕ, 

към Център за приобщаващо образование; обучител на кариерни 

консултанти; експерт дуално образование по проект „Домино“, 

педагогически съветник, асистент в ДИПКУ. Широката ѝ практическа 

реализация конкретно насочва към научната област за социално-

емоционалното учене и очертава мотивацията за развитие в това 

съвременно научно направление. Представените сертификати за участия в 

различни конференции и семинари подкрепят гореизказаното мнение за 

мотивирано  научно професионално развитие и реализация на кандидата. 

Професионалната ѝ дейност като асистент е свързана с преките ѝ 

длъжностни ангажименти – изготвяне на учебни програми, водене на 

курсове за професионално-квалификационни степени на учители, в които 

проличават сериозно изградени проесионлни компетентности 

3. Оценка на научната дейност. 

Научната продукция, с която д-р Венета Узунова участва в конкурса 

за заемане на академична длъжност „доцент“  отговаря напълно на 



обявената тема на конкурса. Научната продукция надвишава изискуемите  

минимални 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. Тя 

включва: монография, на база на защитен дисертационен труд,  четири 

броя учебни пособия, използвани в училищната мрежа,  21  брой научни 

статии, публикувана глава от монография в съавторство. Запознаването с 

научната продукция на кандидата очертава неговото научно израстване и 

навлизане в темата за социално-емоционалното учене. Цялостната 

продукция може да се разглежда в два аспекта: теоретичен и практико-

приложен. Като всеки аспект е съдържателно обогатен с проучвания, 

подходи, модели, корелации. Ясно се очертават тематични области: 

семейна педагогика, социално-емоционално учене, социално-емоционална 

интелигентност, квалификация на учители, които се разглеждат в 

посочените два аспекта – теоретичен и пракико-приложен. Тематиката, 

която разработва д-р Узунова има своя научна стойност, което се 

съизмерва и с цитиранията, които е представила.  

4. Обобщение: 

Високо оценявам научната приложимост и иновативност, представени в 

научната продукция на кандидата. С цялостната си научна продукция, д-р 

Узунова завоюва свое лично пространство в новаторската тема за 

социално-емоционалното учене. Тя се очертава като един от съвременните 

научни специалисти, разработили детайлно проблема за социално-

емоционалното учене.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Въз основа на направения анализ на 

представената научна продукция, изпълнена процедура и приносни 

моменти давам положителна оценка на дейността на кандидата.  

 

Предлагам на уважаемото научно жури да подкрепи избора на 

ас. д-р Венета КосеваУзунова за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по „Теория на възпитанието и дидактика (социално-

емоционално учене)“, област на висшето образование 1. 

Педагогически науки,  Професионално направление 1.2. Педагогика за 

нуждите на ДИПКУ, Тракийски университет – Стара Загора. 

 

 

26.10.2020 г.      доц. д-р Румяна Неминска, д.н. 

  



 

OPINION 

in a competition for the academic position of "Associate Professor" by 

professional field 1.2. Pedagogy, scientific specialty "Theory of education and 

didactics (social and emotional learning)", announced in the State Gazette - issue. 

61 / 10. 07. 2020 with candidate: Dr. Veneta Uzunova, member of the scientific 

jury: Assoc. Prof. Dr. Rumyana Ilcheva Neminska, Ph.D. (Thracian University, 

Faculty of Education) 

 

1. Procedure for the announced competition. 

The procedure for announcing and conducting the competition has been 

followed and is in accordance with the current regulations. All documents 

submitted by the candidate (diplomas and handwritten declarations) and 

scientific production for participation in the competition meet the requirements 

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

the Regulations for Implementation of the Law on the Development of 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Thracian University - Stara 

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

academic positions. 

2. Details of the candidate 

According to the presented autobiographical data, Dr. Veneta Uzunova 

purposefully and consciously develops expert and qualification activity within 

the educational system. Teacher trainer at RAABE, at the Center for Inclusive 

Education; trainer of career counselors; expert in dual education under the 

Domino project, pedagogical advisor, assistant at DIPKU. Its wide practical 

realization specifically directs to the scientific field of social and emotional 

learning and outlines the motivation for development in this modern scientific 

field. The presented certificates for participation in various conferences and 

seminars support the above opinion for motivated scientific and professional 

development and realization of the candidate. Her professional activity as an 

assistant is related to her direct job commitments - preparation of curricula, 

conducting courses for professional qualification degrees of teachers, which 

show seriously developed projection competencies. 

3. Evaluation of scientific activity 

The scientific production with which Dr. Veneta Uzunova participates in the 

competition for the academic position of "Associate Professor" fully 

corresponds to the announced theme of the competition. The scientific 

production exceeds the required minimum national requirements for the 



scientific and teaching activity for holding the academic position "Associate 

Professor" in the professional field of Pedagogy. Of the required 400 points, 

638.89 were achieved. It includes: a monograph, based on a defended 

dissertation, four textbooks used in the school network, 21 scientific articles, a 

published chapter of a monograph co-authored. The acquaintance with the 

scientific production of the candidate outlines his scientific growth and entry 

into the topic of social and emotional learning. The entire production can be 

considered in two aspects: theoretical and practical-applied. As each aspect is 

enriched in content with studies, approaches, models, correlations. Thematic 

areas are clearly outlined: family pedagogy, social-emotional learning, social-

emotional intelligence, teacher qualification, which are considered in these two 

aspects - theoretical and practical. The topic developed by Dr. Uzunova has its 

scientific value, which is commensurate with the citations she has presented. 

4. Summary: 

I highly appreciate the scientific applicability and innovation presented in the 

scientific production of the candidate. With her complete scientific production, 

Dr. Uzunova won her personal space in the innovative topic of social and 

emotional learning. She emerges as one of the modern scientists who have 

developed in detail the problem of socio-emotional learning. 

CONCLUSION: Based on the analysis of the presented scientific production, 

performed procedure and contribution moments, I give a positive assessment of 

the candidate's activity. 

I propose to the esteemed scientific jury to support the choice of Assistant 

Professor Dr. Veneta Koseva Uzunova to hold the academic position of 

"Associate Professor" in "Theory of Education and Didactics (social and 

emotional learning)", field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

Professional field 1.2. Pedagogy for the needs of DIPKU, Thracian University 

- Stara Zagora. 

 

October  26, 2020                              Assoc. Prof.  Dr. Rumyana Neminska, Ph.D. 


