
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 № 1800/17.07.2020 г. 

на Ректора на ТрУ –Ст. Загора 

 

ОТНОСНО: конкурс за „доцент“ по Теория на възпитанието и 

дидактика (социално-емоционално учене) в Област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. 

Педагогика, за нуждите на Департамент за информация и повишаване 

квалификацията на учителите; Тракийски университет – Стара Загора, 

публикуван в Държавен вестник бр. 61/10.07.2020 г. 

 

Кандидат: ас. д-р Венета Косева Узунова 

 

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 

Представената автобиография на кандидата го разкрива като човек с 

отлично образование: магистър по психология, магистър консултант по 

кариерно развитие, магистър по педагогика, „Доктор“ в Професионално 

направление 1. 2. Педагогика, научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика“.  

Това е предпоставка за успешна реализация и се доказва от 

заеманите от кандидата длъжности: обучител на учители, свързано с 

кариерното развитие и възпитателна дейност в училище; хоноруван 

преподавател на студенти и специализанти в Педагогически факултет и 

Стопански факултет на ТрУ – Стара Загора; обучител към Център за 

приобщаващо образование в област София; обучител на кариерни 

консултанти в системата на училищното образование; преподавател-

обучител към РААБЕ България; кейс мениджър; експерт дуално 

образование по проект „ДОМИНО“ – швейцарската подкрепа за въвеждане 

принципите на дуалното обучение в българската образователна система 

към посолството на Швейцария в България; педагогически съветник в две 



основни училища в град Стара Загора; асистент от юни 2016 г. в ТрУ; 

ДИПКУ – Стара Загора и до момента. 

 

3. Оценка на научната дейност 

В конкурса за академичната длъжност „доцент“ ас. д-р Венета 

Узунова участва със солидна научна продукция, включваща 

дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ и автореферат. Те ще 

останат без анализ и оценка, защото са оценени при защитата на 

дисертационни труд и присъждането на образователна и научна степен 

„Доктор“. 

Кандидатът е представил публикувана книга, на базата на защитения  

дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ и хабилитационен 

труд – монография, която оценявам високо. Тя разглежда същността и 

спецификите на социално-емоционалното учене и педагогическите, 

приложни аспекти. Монографията отговаря точно на нуждите на обявения 

за доцент конкурс и е ценен педагогически труд. Тя е солиден принос към 

един сравнително нов за България аспект от  ученето, на което в 

последните години се отделя все по-голямо внимание, но няма достатъчно 

научни разработки по темата. 

Д-р В. Узунова представя списък с общо 21 (двадесет и една) статии. 

Една от тях е публикувана в реферирано и индексирано списание и е в 

съавторство. Това не намалява приноса на кандидата, тъй като са 

представени декларации, подписани от всички съавтори, доказващи 

равностойното  му участие. 

Двадесет статии и доклади са публикувани в нереферирани издания с 

научно рецензиране или публикувани в авторски колективни томове. От 

тях шест са публикувани/представени в чужбина и четиринадесет в 

България, единадесет са самостоятелни и девет в съавторство. Представена 

е публикувана глава от колективна монография, която е написана в 

съавторство. 

Д-р В. Узунова представя четири броя учебни пособия, които се 

използват в училищната мрежа. Едно от тях е самостоятелно. 

 В списъка с цитирания, кандидатът е представил девет такива. 

Всички те са от български автори. Цитиранията доказват, че д-р Узунова е 

специалист, който завоюва територия в науката с научните си публикации. 

Богатата и съдържателната й научната продукция е доказателство, че тя се 

утвърждава като специалист, разработващ нови ниши в педагогическата 

теория и практика. 

  

 4.Научни приноси  

По мое мнение безспорните научни приноси на д-р В. Узунова се 

състоят в разработването на въпросите, свързани с емоционалната 

интелигентност, позитивните взаимоотношения в педагогическата 



реалност, формирането на екипни умения, учене чрез сътрудничество и 

социална компетентност. 

Безспорно най-значим е приносът й в разработването на социалното-

емоционално учене. Считам, че тя е един от малкото специалисти у нас, 

които са навлезли толкова задълбочено в същността  на тази проблематика. 

 

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 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 Департамент за информация и повишаване  

квалификацията на учителите; Тракийски университет – Стара 

Загора. 

 

 

18.10.2020 г.       проф. д-р Марина Николова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATE 

by Prof. Dr. Marina Koleva Nikolova 

TU - Sofia; Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven 

Member of the scientific jury 

on the basis of Order № 1800 / 17.07.2020. 

of the Rector of TrU - St. Zagora 

 

SUBJECT: competition for "associate professor" in Theory of Education and 

Didactics (social and emotional learning) in the field of higher education 1. 

Pedagogical sciences, Professional field 1.2. Pedagogy, for the needs of the 

Department of Information and In-service Teacher Training; Trakia University - 

Stara Zagora, published in the State Journal no. 61 / 10.07.2020 

 

Candidate: Assistant Professor Dr Veneta Koseva Uzunova 

 

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 products 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 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 

 

 

2. Biographical data of the candidate 

The presented CV of the candidate reveals her as a person with excellent 

education: Master of Psychology, Master of Career Development Conselling, 

Master of Pedagogy, "Doctor" in Professional Field 1. 2. Pedagogy, scientific 

specialty "Theory of Education and Didactics". 

 

This is a prerequisite for successful development and is proven by the positions 

held by the candidate: teacher-trainer, related to career development and 

educational activities at school; part-time lecturer of students and graduates at 

the Faculty of Pedagogy and the Faculty of Economics of TrU - Stara Zagora; 

trainer at the Center for Inclusive Education in Sofia District; trainer of career 

counselors in the school educational system; teacher-trainer at RAABE 

Bulgaria; case manager; dual education expert at the DOMINO project - the 

Swiss support for the introduction of the principles of dual education in the 

Bulgarian educational system at the Swiss Embassy in Bulgaria; pedagogical 

advisor in two primary schools in the city of Stara Zagora; assistant professor 



since June 2016 at Trakia University; Department of Information and In-service 

Teacher Training - Stara Zagora until now. 
 

 

3. Evaluation of scientific activity 

In the competition for the academic position of "Associate Professor" Assistant 

Professor Dr. Veneta Uzunova participated with a solid scientific production, 

including a dissertation for the acquisition of an Educational and Scientific 

Degree "Doctor" and an abstract. They will be left without analysis and 

evaluation, because they are evaluated in the dissertation defense through the 

acquisition of educational and scientific degree "Doctor". 

 

The candidate has presented a published book, based on the defended 

dissertation for the acquisition of an Educational and Scientific Degree "Doctor" 

and a habilitation thesis - a monograph, which I highly appreciate. It examines 

the nature and specifics of socio-emotional learning and pedagogical, applied 

aspects. The monograph meets exactly the needs of the announced competition 

for associate professor and is a valuable pedagogical work. It is a solid 

contribution to a relatively new aspect of learning for Bulgaria, which in the past 

few years has received increased attention, but there are not enough scientific 

developments on the subject. 

 

Dr. V. Uzunova presents a list of a total of 21 (twenty-one) articles. One of them 

was published in a referenced and indexed journal and is co-authored. This does 

not reduce the applicant's contribution, as declarations are submitted, signed by 

all co-authors, proving her equal participation. 

 

Twenty articles and reports have been published in unreferred journals with 

scientific review or published in author's collective volumes. Six of them have 

been published / presented abroad and fourteen in Bulgaria, eleven are 

independent and nine are co-authored. A published chapter from a collective 

monograph, co-authored, is presented. 

 

Dr. V. Uzunova presents four published textbooks that are used in the school 

network. One of them is independent. 

 

In the list of cited, the candidate presented nine. All of them are by Bulgarian 

authors. The citations prove that Dr. Uzunova is a specialist who conquers 

territory in science with her scientific publications. Her rich and meaningful 

scientific production is proof that she is establishing herself as a specialist 

developing new niches in pedagogical theory and practice. 

 

4. Scientific contributions 



In my opinion, the indisputable scientific contributions of Dr. V. Uzunova 

consist in the development of issues related to emotional intelligence, positive 

relationships in pedagogical reality, the formation of team skills, learning 

through cooperation and social competence. 

 

Undoubtedly the most significant is her contribution to the development of 

social and emotional learning. I believe that she is one of the few specialists in 

our country who have penetrated so deeply into the essence of this issue. 

 

 

CONCLUSION: Based on the submitted documents, the general evaluation of 

the presented scientific production, I give a general positive assessment to the 

candidate. 

 

 

I suggest to the members of the scientific jury to support the choice of 

Assistant Professor Dr. Veneta Koseva Uzunova to take 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 the Department 

of Information and In-service Teacher Training; Trakia University - Stara 

Zagora. 

 

 

October 18, 2020,     Prof. Dr. Marina Nikolova 

 

 


