
СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по „Педагогика на обучението по информационни технологии“,  

в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,  

публикуван в Държавен вестник бр. 52/09.06.2020 г.,  

за нуждите на факултет „Техника и технологии“ на Тракийски 

университет 

 

Становището е изготвено от проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт 

от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ в качеството й на член на научното жури на конкурса 

съгласно Заповед №1519 от 25.06.2020 г. на Ректора на Тракийски 

университет. 

 

1. Данни за конкурса 

В конкурса за доцент, обявен от факултет „Техника и технологии“ на 

Тракийски университет,  в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

информационни и комуникационни технологии,  гл. ас. д-р Златоели 

Атанасова Дучева е единствен кандидат. Конкурсът е обявен върху основата 

на достатъчен общ хорариум от задължителни дисциплини.  

Представените по конкурса документи от кандидатката съответстват на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Тракийски университет. Процедурните изисквания по конкурса са спазени.  

Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева е родена през 1964 в гр. София. 

Кандидатът придобива през 1988 г. образователно-квалификационна степен 

„Магистър“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски” в 

специалност Педагогика. Своята академична кариера кандидатът започва 



през 1988 г. в качеството й на хоноруван асистент в Техническия колеж в 

Ямбол, а през следващите две години последователно бива избирана за 

асистент и главен асистент.  

През 2014 г. Златоели Дучева придобива образователна и научна степен 

„доктор“ по педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) след успешна 

защита на дисертационен труд на тема: „Адаптиране на учителя към 

професията“.  

Преподавателската си дейност по широк спектър от педагогически и 

психологически дисциплини, д-р Дучева успешно съчетава с 

научноизследователска активност по 3 международни, 2 национални и 14 

университетски и факултетни проекти и програми, голяма част от които са 

основа за научните й публикации – самостоятелно и в съавторство.  

3. Преподавателска дейност 

Преподавателската ангажираност на гл. ас. д-р Златоели Дучева се 

реализира както в областта на педагого-психологическата и методическа 

подготовка на  преподавателите на бъдещи специалисти водача на моторни 

превозни средства, така и в областта на дигиталните технологии като част 

от инструментариума на съвременното преподаване и учене. С други думи 

кандидатът, в теоретичен и практически план, е реализирал симбиозата 

между тези така важни за подготовката на съвременните педагози области 

на теорията и практиката.   

Същностна част от нейния педагогически инструментариум е и 

разработване на електронни учебни курсове и ресурси за обучение на 

нейните студенти.  Кандидатката е била и научен ръководител на 

дипломант- магистър. 

Преподавателската дейност на кандидата в частта й „ИКТ в обучението и 

работа в дигитална учебна среда“ е пряко свързана с обявения конкурс в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

информационни и комуникационни технологии.  

4. Обща характеристика на научните трудове и постижения на 

кандидата 

Научните интереси на гл. ас. д-р Златоели Дучева в една голяма степен са 

фокусирани в сечението между „образователните информационни и 

комуникационни технологии“, „ефективността на обучение и оценяване, 

подпомогнати от дигиталните технологии“ и „подготовката на студентите 

за бъдеща професионална реализация чрез изграждане на дигитални 



компетенции“. Именно в това сечение са и основните приноси на кандидата, 

които имат отношение към темата на обявения конкурс.  

24 от представените научни публикации по конкурса, а именно: монография 

на тема “Дигиталните компетентности в подготовката на инструктори за 

обучение на водачи на МПС“; две студии, свързани с професионалната 

подготовка на учителите; 54 статии; две учебни пособия, попадат в 

тематично в обсега на конкурса и доказват изследователските интереси и 

компетентности на кандидата. 17 от представените публикации – статии и 

доклади от конференции са публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни; 37 статии, доклади и  2 студии 

са публикувани в нереферирани издания. Златоели Дучева има 3 

самостоятелни публикации, а в останалите е съавтор като в 28 публикации 

тя е първи автор. От предоставените разделителни протоколи става ясно, че 

кандидатът е участвал равностойно със своите колеги в разработването на 

научните публикации.  

Научните трудове отговарят на минималните национални изисквания (по 

чл. 2б,  ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ) и съответно на допълнителните изисквания на 

Тракийски университет за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

научната област и професионално направление на конкурса, както следва: 

Показател А: Дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен "доктор" – 50 точки;  

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

- Показател Г: при минимални изисквани точки 200, кандидатът представя 

479,75 точки;  

- Показател Д: при минимални изисквани точки 50, кандидатът представя 

390 точки;  

- Показател Е: кандидатът представя 103,34 точки;  

- Показател Ж: кандидатът представя 180 точки.  

 

Представената справка за цитати на научната продукция на кандидата 

показва, че 11 от тях са в реферирани и индексирани световноизвестни бази 

данни научни издания както следва: в Scopus – 5 и в Web of science – 3. 

Посочени са също 11 цитирания в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране и 10 цитирания в нереферирани издания с научно 

рецензиране. 

5. Научни приноси 



Авторската справка на кандидатката (Приложение №10.2.) коректно 

отразява научните ѝ приноси. 

Представените в обобщен вид научно-теоретични и научно практически 

приноси на гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева отговарят на моето 

виждане за научната и приложна значимост на нейните публикации в 

областта на обявения конкурс.  

6. Критични бележки и препоръки 

По отношение на преподавателската дейност на кандидатката бих 

препоръчала по-голяма активност в работата със студенти, и по-специално 

с дипломанти в областта на конкурса (в материалите за конкурса има данни 

за единствен дипломант с научен ръководител Златоели Дучева). 

Голяма част от публикациите на английски език на гл. ас. д-р Златоели 

Дучева са направени в рамките на една и съща конференция в Румъния в 

продължение на години. Бих препоръчала бъдещите й публикации да бъдат 

публикувани и в други конференции и международни престижни издания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената във вид на резултати научно-изследователска и 

преподавателска дейност на кандидата гл. ас. д-р Златоели Дучева  дава 

основания и аргументи да предложа на членовете на уважаемото научно 

жури да подкрепят нейната кандидатура в обявения конкурс и да гласуват 

положително за присъждането на гл. ас. д-р Златоели Дучева на 

академичната длъжност “доцент” на Педагогически факултет на Тракийски 

университет, в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …, по 

Педагогика на обучението по информационни технологии. 

 

4.11.2020 г.  

Изготвил становището:  

(проф. Румяна Пейчева-Форсайт) 



REVIEW 

on a competition for the academic position of "Associate Professor" 

on "Pedagogy of teaching information technologies", 

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional 

field 1.3. Pedagogy of teaching in…, 

published in the State Gazette no. 52 / 09.06.2020, 

for the needs of the Faculty of Engineering and Technology of the 

Thracian University 

The review was prepared by Prof. Dr. Rumyana Peycheva-Forsyth from the Faculty of 

Pedagogy at Sofia University "St. Kliment Ohridski ”in her capacity of a member of the 

scientific jury of the competition according to Order №1519 of 25.06.2020 of the Rector 

of the Thracian University. 

 

1. Data for the competition 

In the competition for associate professor, announced by the Faculty of 

Engineering and Technology of the Thracian University, in the field of higher 

education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.3. Pedagogy of teachinh 

information technologies, Head Assistant Professor Dr. Zlatoeli Atanasova 

Ducheva is the only candidate. The competition is announced on the basis of a 

sufficient total number of compulsory subjects. 

The documents submitted for the competition by the candidate comply with the 

requirements of the Law on the Protection of Scientific and Technical Studies 

and the Regulations on the Terms and Conditions for Acquisition of Scientific 

Degrees and Holding Academic Positions at the Thracian University. The 

procedural requirements of the competition are met. 

2. Candidate details 

Head Assistant Professor Dr. Zlatoeli Atanasova Ducheva was born in 1964 in 

Sofia. The candidate obtained her Master degree at the Faculty of education, 

Sofia University "St. Kliment Ohridski ” in the specialty of Pedagogy in 1988. The 

candidate began her academic career in 1988 as a part-time assistant at the 

Technical College in Yambol, and over the next two years she was promoted as 

an assistant and head assistant professor at the same colledge. 



In 2014 Zlatoeli Ducheva obtained an educational and scientific degree "Doctor" 

in pedagogy (Theory of Education and Didactics) after successfully defending a 

dissertation on the topic of "Adaptation of the teacher to the profession." 

Dr. Ducheva successfully combines her teaching activity in a wide range of 

pedagogical and psychological disciplines with research activity in 3 

international, 2 national and 14 university and faculty projects and programs, 

most of which are the basis for her scientific publications - independently and in 

co-authorship. 

3. Teaching  

The teaching commitment of Head Assistant Professor Dr. Zlatoeli Ducheva is 

realized both in the field of pedagogical-psychological and methodological 

training of trainers of future specialists, the driver of motor vehicles, and in the 

field of digital technologies as part of the tools of modern teaching and learning. 

In other words, the candidate, in theoretical and practical terms, has realized the 

symbiosis between these areas of theory and practice so important for the 

pedagogical preparation of future teachers and trainers. 

An essential part of her teaching activities is the development of e-learning 

courses and training resources for her students. The candidate was also the 

research supervisor of a master's degree student. 

The teaching courses the candidate delivers in its part "ICT in education and work 

in a digital learning environment" is directly related to the announced 

competition in the professional field 1.3. Pedagogy of training in information 

technologies. 

4. General characteristics of the publications and research results of the 

candidate 

The research interests of Head Assistant Professor Dr. Zlatoeli Ducheva are 

largely focused on the intersection between "educational information and 

communication technologies", "the effectiveness of training and assessment 

supported by digital technologies" and "preparing students for future 

professional realization by building digital competencies “. It is in this 

intersection that the main contributions of the candidate are related to the topic 

of the announced competition. 

24 of out of all presented research publications fall within the thematic scope of 

the competition and prove the research interests and competencies of the 



candidate in this area, namely: monograph on "Digital competencies in the 

preparation of instructors for training drivers"; two studies related to teacher 

training; 54 articles; two textbooks. 17 of the presented publications - articles 

and conference reports have been published in scientific journals, referenced 

and indexed in world-famous databases; 37 articles, reports and 2 studies have 

been published in non-refereed publications. Zlatoeli Ducheva has 3 publications 

as a sole author, and in 28 publications she is the first author. From the provided 

separation protocols from her co-authors it is clear that the candidate has 

participated on an equal bases with her colleagues in the development of the 

research publications. 

The scientific publications meet the minimum national requirements (under Art. 

2b, para. 2 and 3 of ZRASRB) and respectively the additional requirements of 

Thracian University for holding the academic position of “Associate Professor ” 

in the scientific field and professional field of the competition, as follows: 

- Indicator A: Dissertation work for awarding the educational and scientific 

degree "Doctor" - 50 points; 

- Indicator B: Habilitation work - monograph - 100 points; 

- Indicator D: with a minimum required score of 200, the candidate presents 

479.75 points; 

- Indicator E: with a minimum required score of 50, the candidate presents 390 

points; 

- Indicator E: the candidate presents 103.34 points; 

- Indicator G: the candidate presents 180 points. 

The presented information for citations of the candidate's research publications 

shows that 11 of them are in referenced and indexed world databases 

publications as follows: in Scopus - 5 and in Web of science - 3. 11 citations in 

monographs and collectives are also indicated and 10 citations in non-

referenced editions with scientific review. 

5. Scientific contributions 

The author's reference (Appendix .10.2.) correctly reflects her scientific 

contributions. 



The theoretical and practical contributions of Head Assistant Professor Dr. 

Zlatoeli Ducheva meet my view of the scientific and applied significance of her 

publications in the field of the announced competition. 

6. Critical remarks and recommendations 

Regarding the teaching activity of the candidate, I would recommend greater 

activity in working with students, and especially with graduates in the field of the 

competition (in the materials for the competition there is data for a single 

graduate with scientific supervisor Zlatoeli Ducheva). 

Most of the publications in English of Dr. Zlatoeli Ducheva were made at the 

same conference in Romania for years. I would recommend that her future 

publications be published in other international conferences and internationally 

prestigious scientific journal. 

CONCLUSION 

The presented in the form of research and teaching results of the candidate Dr. 

Zlatoeli Ducheva gives me a grounds and arguments to propose to the members 

of the esteemed scientific jury to support her candidacy in the announced 

competition and to vote positively for the award of Dr. Zlatoeli Ducheva the 

academic position "Associate Professor" of the Faculty of Pedagogy of the 

Thracian University, in the field of higher education: 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.3 Pedagogy of teaching in…, in Pedagogy of teaching in 

information technology. 

04.11.2020 y. 

Referee:  

Prof. Roumiana Peytcheva-Forsyth 


