
С Т А Н О В И Щ Е 

по 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“, 

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

за нуждите на Педагогически факултет на Тракийски университет 

 

 от проф. д-р Таня Иванова Борисова д.н. – ПФ на ТрУ, в качеството на 

член на научното жури по конкурса съгласно Заповед №2137 от 02.09.2020 

г. на Ректора наТракийски университет. 

За участие в обявения конкурс са подадени документите на ас. д-р 

Даниела Тодорова Кожухарова – единствен кандидат. 

Представените по конкурса документи 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.  

Ас. д-р Даниела Кожухарова е завършила през 2002 г. Технически 

университет – София, специалност Инженер по комуникации. Магистърска 

степен е получила по Компютърна бизнес информатика пак там. От 2017 г. 

е доктор по педагогика.  

Ас. д-р Даниела Кожухарова работи като асистент по аудио-визуални 

и информационни технологии в обучението от 2014 г. в Департамент за 

информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) на 

Тракийски университет. Обучава учители в краткосрочни курсове и 

следдипломни квалификации, провежда консултативни курсове и изпити 

за придобиване на професионално-квалификационни степени на учиттели, 

администрира вътрешнинаучно-изследователски / 2 национални и 8 
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университетски/и 4 международни проекти.  Взема участие в 

разработването на нови учебни програми и нови учебни дисциплини. 

За участие в конкурса за „доцент“ са представени две монографии, 

едната от които е по дисертационното изследване, автореферат, две 

студии, четири статии в реферирани издания, 12 статии в издания с научно 

рецензиране, един учебник и едно учебно пособие. От публикациите пет са 

на английски език и една е на руски език. От представените 23 публикации 

10 са самостоятелни. 

Представените научни трудове в конкурса за „доцент“ могат да се  

групират  така: приложение на информационните и комуникационни 

технологии в мениджмънта на класа; формиране на дигитални 

компетентности и стимулиране на дигиталната креативност; квалификация 

на учителите за създаване на приобщаваща образователна среда 

посредством ИКТ. 

Публикациите  са развити в посока  приложение на информационните 

и комуникационни технологии в мениджмънта на класа и облачните 

технологии в помощ на учителя. Разработена е методика за приложение на 

облачните приложения на Google за съвместна работа с документи в 

административната дейност на ДИПКУ. В теоретичен план е търсен път за 

разнообразяване и осъвременяване на обучението, разкрита е същността на 

метода на работните станции, формите за приложението му и тяхната 

специфика. Като теоретична част е обоснована необходимостта от 

преминаване от предметноориентирано към компетентностно ориентирано 

преподаване и учене. 

В практико-приложен план са направени експериментални 

изследвания, свързани с приложение на иновативни методи и технологии 

като „учене чрез станции“, „обърната класна стая“, синхронно обучение, 

работа с облачни технологии, STEAM образование и др.  



Представените резултати от дейности по европейски проекти, 

показват устойчивост и стремеж към внедряване на постигнати резултати 

чрез разнообразни форми. Създаден е модел за образователен клъстер за 

осъществяване на иновативна квалификационна дейност, направен е 

анализ на резултати от изследвания относно възможностите на ИКТ и на 

електронното обучение за подкрепа на ученето през целия живот.  

Изведени са технологични направления в следдипломната квалификация 

на учителите с акцент върху ИКТ в обучението; облачните технологии в 

помощ на учителя; работа с мултимедия за създаване на образователни 

ресурси и др.  

Към документите на ас. д-р Кожухарова е приложена справка за 20  

цитирания, от които 5 в международни издания. 

Няма съмнения за плагиатство и некоректни цитирания. Напротив – 

стилът на д-р Кожухарова е стегнат, научен и в същото време достъпен за 

читателя. 

Представените в конкурса материали и научни трудове  са значими и  

съдържат научни и научно-приложни приноси.  Те отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и съответния 

Правилник на Тракийски университет за на академичната длъжност 

„доцент“ в научната област и професионално направление на конкурса  

Давам своята положителна оценка на кандидата ас. д-р Даниела 

Кожухарова. 

Убедено препоръчвам на научното жури да предложи на Факултетния 

съвет на Педагогически факултет да избере ас. д-р Даниела Тодорова 

Кожухарова за заемане на академичната 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“. 

25.10.2020                                            Проф. д-р Таня Борисова, д.н. 



STATE 

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

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.3. 

Pedagogy of education in…, in "Methodology of education in informatics and 

information technology", published in the State Gazette no. 61 / 10.07.2020, 

for the needs of the Pedagogical Faculty of the Thracian University 

by Prof. Dr. Tanya Ivanova Borisova Ph.D. - PF of TrU, as a member of the 

scientific jury of the competition according to Order №2137 from 02.09.2020 of 

the Rector of the Thracian University. 

 

The documents of Assistant Professor Dr. Daniela Todorova Kozhuharova - the 

only candidate - have been submitted for participation in the announced 

competition. 

The documents submitted in the competition comply with the requirements of 

the Law on the Development of Scientific Degrees and the holding of academic 

positions at the Thracian University. 

Ace. Dr. Daniela Kozhuharova graduated in 2002 from the Technical University 

- Sofia, majoring in Communication Engineer. She received her master's degree 

in Computer Business Informatics there. Since 2017 he has been a doctor of 

pedagogy. 

Ace. Dr. Daniela Kozhuharova has been working as an assistant in audio-visual 

and information technology in education since 2014 at the Department of 

Information and Teacher Training (DIPKU) of the Thracian University. It trains 

teachers in short-term courses and postgraduate qualifications, conducts 

consultative courses and exams for acquiring professional qualification degrees 

of teachers, administers internal research /2 national and 8 university/ and 4 



international projects.  Participates in the development of new curricula and new 

subjects. 

For participation in the competition for "Associate Professor" are presented two 

monographs, one of which is on the dissertation research, abstract, two studies, 

four articles in peer-reviewed publications, 12 articles in scientific peer-

reviewed publications, a textbook and a textbook. Of the publications, five are in 

English and one is in Russian. Of the 23 publications presented, 10 are 

independent. 

The scientific papers presented in the competition for "associate professor" can 

be grouped as follows: application of information and communication 

technologies in class management; formation of digital competencies and 

stimulation of digital creativity; qualification of teachers for creating an 

inclusive educational environment through ICT. 

The publications are developed in the direction of application of information and 

communication technologies in classroom management and cloud technologies 

to help the teacher. A methodology for application of Google cloud applications 

for collaboration with documents in the administrative activity of DIPKU has 

been developed. Theoretically, a way has been sought to diversify and 

modernize the training, the essence of the workstation method, the forms for its 

application and their specifics have been revealed. As a theoretical part, the need 

to move from subject-oriented to competence-oriented teaching and learning is 

justified. 

The publications are developed in the direction of application of information and 

communication technologies in classroom management and cloud technologies 

to help the teacher. A methodology for application of Google cloud applications 

for collaboration with documents in the administrative activity of DIPKU has 

been developed. Theoretically, a way has been sought to diversify and 

modernize the training, the essence of the workstation method, the forms for its 



application and their specifics have been revealed. As a theoretical part, the need 

to move from subject-oriented to competence-oriented teaching and learning is 

justified. 

In the practical plan, experimental research has been done related to the 

application of innovative methods and technologies such as "learning by 

stations", "inverted classroom", synchronous learning, working with cloud 

technologies, STEAM education and others. 

The presented results of activities under European projects show sustainability 

and striving to implement the achieved results through various forms. A model 

for an educational cluster for the implementation of innovative qualification 

activities has been created, an analysis of research results on the possibilities of 

ICT and e-learning to support lifelong learning has been made. Technological 

directions in the postgraduate qualification of teachers with an emphasis on ICT 

in education are presented; cloud technologies to help the teacher; work with 

multimedia to create educational resources, etc. 

The documents of Assistant Professor Dr. Kozhuharova are accompanied by a 

reference for 20 citations, 5 of which in international publications. 

There is no doubt about plagiarism and incorrect citations. On the contrary - Dr. 

Kozhuharova's style is concise, scientific and at the same time accessible to the 

reader. 

The materials and scientific works presented in the competition are significant 

and contain scientific and scientific-applied contributions. They meet the 

requirements of ZRASRB, the Regulations for its application and the relevant 

Regulations of the Thracian University for the academic position of "associate 

professor" in the scientific field and professional field of the competition. 

I give my positive assessment to the candidate Assistant Professor Daniela 

Kozhuharova, PhD. 



I strongly recommend the scientific jury to propose to the Faculty Council of the 

Faculty of Pedagogy to choose Assistant Professor Dr. Daniela Todorova 

Kozhuharova to hold the academic position of "Associate Professor" in higher 

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

in…, in "Methodology of education in informatics and information technology". 

 

    25.10.2020                                   Tanya Borisova 

Professor, Doctor of Science  

 

 

 

 

 

 

 

  



 


