
СТАНОВИЩЕ 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в 

област на висше образование   1. Педагогически науки, професионално 

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

обучението по информатика и информационни технологии, обявен от 

Тракийския университет в ДВ бр. 7/2019 г. 

Автор на становището: доц. д-р Румяна Илчева Неминска, член на журито 

със Заповед № 1086/22.04.2019 г. на Ректора на Тракийския университет 

 

1. Общо представяне на кандидата   

Гл ас. д-р Габриела Георгиева Кирякова е единствен кандидат по конкурса.  

От 1997 г. до днес Габриела Кирякова работи в областта на информатиката, 

информационните технологии, биостатистика на български и английски език, 

програмиране, компютърна графика и т.н. От 2002 г. провежда учебни занятия 

в тези области със студенти. Последователно развива своята изследователска 

практика и научна дейност в Аграрен факултет (2002-2008), Стопански  

факултет (2008-2016) и Педагогически факултет (2016 – в момента). През тези 

години показва устойчиво и планомерно академично развитие от асистент, 

старши асистент, главен асистент. През 2014 г. успешно защитава ОНС 

„Доктор“ в ПУ „П. Хилендарски“ с дисертационна тема, свързана с е-

обучението.  

Преподавателската, изследователската, проектната и научна дейност 

определят гл. ас. д-р Кирякова като перспективен кандидат в конкурса за 

доцент. 

2. Законосъобразност на процедурата  

Документацията и процедурата са осъществени съобразно ЗРАСРБ и 

Правилника на Тракийския университет.  

Представената документация отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото приложение и чл.78 от Правилника за развитието на 

академичния състав на Тракийския университет като по този начин се 

гарантира законността на процедурата. 

  



3. Оценка на научната продукция 

Кандидатът гл. ас. д-р Г. Кирякова представя в конкурса – 2 монографии 

(една в съавторство), 1 студиа, 34 статии (шест авторски, останалите в 

съавторство), 1 учебно помагало (в съавторство) и учебни курсове.  

От представената справка и материалите по конкурса проличава широката 

публикационна активност на кандидата – статии, доклади, конференции у нас 

и в чужбина. Приемам трите обобщителни разделения на представената 

продукция. По този начин се очертава дълбочинното осмисляне на темите и 

тяхното контекстуално развиване. Като проекция за качество на публикациите 

се проявява и високата цитируемост, отразено в представената справка от ЦУБ 

на ТрУ. 

В предоставената справка за минимални национални изисквания към 

научната и преподавателска дейност на д-р Габриела Кирякова е представена 

продукция, която изпълнява критериите по съответните групи показатели:  

Показател А: Дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен "доктор": - 50 точки;  

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

Показател Г: Сума от показателите от 4 до 10 – необходима 200 т., 

представена: 325,14 т.;  

Показател Д: Сума от показателите 50 т., представени 750 т.   

За показател Е и Ж не се изискват точки, но кандидатът е представил, 

съответно: 116,67 т. и 80 т.   

Представените в конкурсната процедура научни материали не повтарят, 

представените трудове в предишната процедура за придобиване на ОНС 

„доктор“. Като извод може да се каже, че научната продукция на д-р Г. 

Кирякова не само отговаря, но и сериозно надхвърля минималните изисквания 

за академична длъжност „доцент“. 

Тематичните области, в които кандидатът прави своите научни и приложни 

изследвания са свързани с актуални теми и проблеми на средното и висшето 

образование - облачни технологии, електронно обучение, Moodle система, Уеб 

базирани инструменти за работа и споделяне, учене и преподаване в Интернет 

среда. Тези електронни ресурси, системи и инструменти са свързани със 

съвременните проблеми на мултикултурното живеене, с бизнеса, аграрните 

технологии и др. Активно са включени в трансформирането и иновирането в 

образователния процес.  



Всичко това определя дълбокото професионално, научно и философско 

разбиране, проявено към научната област, която Габриела Кирякова е избрала 

за свое професионално и научно развитие.  

4. Приносни моменти.  

В справката за оригинални научни приноси гл. ас. д-р Г. Кирякова 

ориентира към три тематични полета, в които определя своите приноси:  

- приложение на информационни и комуникационни технологии в 

образованието; 

- приложение на информационни и комуникационни технологии в 

бизнеса и управлението на административните процеси в 

организациите;  

- използване на статистически методи в научни изследвания и 

приложение на информационни и комуникационни технологии в 

областта на аграрни, животновъдни и хуманитарни науки. 

Приемам така направеното приносно синтезиране, което още веднъж 

доказва осмислянето на извървения научен път и очертава една 

продуктивна перспектива в научното развитие на гл. ас. д-р Габриела 

Кирякова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На базата на представените документи и анализа на 

научната продукция давам положителна оценка на дейността на 

кандидатката. Предлагам на членовете на научното жури и на ФС да 

подкрепят избора на гл. ас. д-р Габриела Георгиева Кирякова за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…. по „Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии, за нуждите на Тракийския университет. 

 

10.06. 2019 г.   Доц. д-р. Румяна Неминска………………… 

  



Opinion 

Objet: for a competition for holding the academic position “Associate 

professor”, field of higher education 1. Pedagogical sciences; professional area 1.3. 

Pedagogy, for academic position “Associate professor” in "Methodology of 

education in informatics and information technologies, announced by the Thracian 

University in SG 7/2019 

Author of the position: Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Niminska, member of 

the jury with Order № 1086/22.04.2019 of the Rector of the Thrakya University 

 

1. General presentation of the applicant 

Chief Assist. Prof. Gabriela Georgieva Kiryakova is the only candidate in the 

competition. 

Since 1997 Gabriela Kiryakova has worked in the field of informatics, 

information technologies, biostatistics in Bulgarian and English, programming, 

computer graphics, etc. Since 2002, she has been teaching students in these areas. 

Gradually he develops his research practice and research activities at the Faculty of 

Agriculture (2002-2008), the Faculty of Economics (2008-2016) and the 

Pedagogical Faculty (2016 - at present).  

During these years, he showed sustained and planned academic development 

by an assistant, senior assistant, chief assistant. In 2014 he successfully defended the 

Doctorate in the University of Plovdiv "P. Hilendarski "with a dissertation theme 

related to e-learning. 

The teaching, research, design and scientific activities define Kiriakova as a 

promising candidate for the Associate Professor. 

2. Legality of the procedure 

The documentation and the procedure were carried out in accordance with the 

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

Regulations of the Thrakya University. 

The presented documentation meets the requirements of the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for 

its Application and Article 78 of the Regulations for the Development of the 

Academic Staff of the Thrakya University, thus ensuring the legality of the 

procedure.  

  



3. Evaluation of scientific production 

Candidate Ch. Prof. Dr. G. Kiriakova presented in the competition - 2 

monographs (one in co-authorship), 1 studios, 34 articles (six authors, the others in 

co-authorship), 1 co-authoring and coaching courses. 

From the submitted report and the materials of the contest, the applicant's wide 

publicity activity - articles, reports, conferences in Bulgaria and abroad is revealed. 

I accept the three generic divisions of the production presented. In this way, a deep 

understanding of the themes and their contextual development is outlined. As a 

projection for the quality of the publications, the high citation rate reflected in the 

report presented by the Central University Library of Thraкщь University is also 

evident. 

The report on minimum national requirements for the scientific and teaching 

activities of Gabriela Kiriakova presents a production that meets the criteria for the 

relevant groups of indicators: 

Indicator A: .Destractive work for the award of educational and scientific 

degree "doctor": - 50 p.; 

Indicator В: Habilitation work - monograph: - 100 p.; 

Indicator G: Amount of indicators 4 to 10 - required 200 t, submitted: 325,14; 

Indicator D: Sum of indicators 50 points, presented 750 p. 

For indicators E and J points are not required, but the applicant has submitted, 

respectively: 116,67 points and 80 p. 

The scientific materials presented in the competition procedure do not repeat 

the presented works in the previous procedure for acquiring Educational and 

Scientific degree "doctor". As a conclusion, Dr. G. Kiryakova's scientific output is 

not only responsible but also seriously exceeds the minimum requirements for an 

academic position "associate professor". 

Thematic areas in which the applicant conducts his / her research and applied 

research are related to topical issues and issues of secondary and tertiary education 

- cloud technologies, e-learning, Moodle system, Web based tools for work and 

sharing, learning and teaching in the Internet environment.  

These electronic resources, systems and tools are related to the contemporary 

problems of multicultural living, business, agrarian technologies, and so on. They 

are actively involved in transforming and innovating in the education process. 



All this determines the profound professional, scientific and philosophical 

understanding of the scientific field that Gabriela Kiriakova has chosen for her 

professional and scientific development. 

4. Contributing moments. 

In the report on original scientific contributions, Dr. G. Kiriakova has focused 

on three thematic fields in which he defines his contributions: 

- application of information and communication technologies in education; 

- application of information and communication technologies in business and 

management of administrative processes in organizations; 

- use of statistical methods in research and application of information and 

communication technologies in the field of agrarian, livestock and human sciences. 

I agree with the synthesis, which once again proves the understanding of the 

scientific path and outlines a productive perspective in the scientific development of 

Dr. Gabriela Kiriakova. 

CONCLUSION: Based on the presented documents and the analysis of the 

scientific production, I give a positive assessment of the applicant's activity. I 

propose to the members of the scientific jury and to the FM to support the selection 

of Dr. Gabriela Georgieva Kiriakova for the academic position "associate professor" 

in the professional field 1. Pedagogical sciences, professional field 1.3. Pedagogy of 

training on .... on "Methodology of education in informatics and information 

technologies, for the needs of the Thrakya University. 

 

 

10.06. 2019 Assoc.                            Prof. PhD. Rumyana Neminska ........... 

 

 


