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СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Юлия Георгиева Дончева
(Русенски университет „Ангел Кънчев“)
на материалите, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност “доцент“,
област на висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика,
по специалност Методика на обучението по математика
(начален етап на основната образователна степен)
В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 102/11.20.2018 г. и в сайта
на Тракийски университет за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ към Педагогически факултет, като кандидат участва ас. д-р Мария Петрова
Темникова.
1. Кратки биографични данни:
Мария Темникова в периода от 13.10.1992 г. до 30.05.2014 г. е била начален
учител във Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Ст. Загора. От 01.06.2014 г. до
настоящия момент е ас. д-р в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“
към Педагогическия факултет.
Образование и обучение: Математическа гимназия “Иван Гюзелев“ гр. Габрово.
ВМЕИ гр. Габрово, Магистър ЕТМЕ - Микропроцесорни системи апаратно-програмно
осигуряване. ПУ “П. Хилендарски“, ИПКУ “Ан. Тошева“ Ст. Загора, Преквалификация
Педагогика. ПУ “П. Хилендарски“, ИПКУ “Ан. Тошева“ Ст. Загора Преквалификация
Начална училищна педагогика. Тракийски университет, ИПКУ Ст. Загора,
Специализация “Съвременни аспекти на обучението по бълг. език, четене и математика
(1. – 4. клас). Тракийски университет, ИПКУ Стара Загора, Втори клас- квалификация.
Тракийски университет, ИПКУ Ст. Загора, Втора професионално-квалификационна
степен. Тракийски университет, ИПКУ Ст. Загора, Първа професионалноквалификационна степен. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет,
Бакалавър НУП с английски език. Тракийски университет Ст. Загора, Педагогически
факултет, Магистър ПНУП. Тракийски университет, Педагогически факултет
Образователна и научна степен „Доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика.






2. Общо описание на представените материали
Кандидатът ас. д-р Мария Петрова Темникова участва в конкурса с:
Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ – 1 брой;
Хабилитационен труд Монография - 1 брой;
Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен
труд – 1 брой;
Публикации -16 броя.

Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва:

По вид:
 Статии - 2 броя;
 Доклади - 14 броя.
По значимост:
 Статии в издания с Импакт-фактор - 5 броя [Приложение 8.4., Показател Г6].
 Наградени публикации - 2 броя [Приложение 8.4., Показател Г6 и Показател Г7].
По място на публикуване:
 Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световни база данни с научна информация - 5 броя [Приложение 8.4., Показател
Г6].
 Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране
или публикувани в редактирани колективни томове - 11 броя [Приложение 8.4.,
Показател Г7].
По езика, на който са написани:
 На английски език – 9 броя [Приложение 8.4., Показател Г6 и Показател Г7];
 На български език - 7 броя [Приложение 8.4., Показател Г6 и Показател Г7].
По брой на съавторите:
 Самостоятелни - 12 броя [Приложение 8.4., Показател Г6 и Показател Г7];
 С един съавтор – 4 броя [Приложение 8.4., Показател Г6 и Показател Г7];
 С двама съавтори - 0 броя [Приложение 8.4., Показател Г6 и Показател Г7];
 С трима и повече съавтори – 0 броя [Приложение 8.4., Показател Г6 и Показател
Г7].
3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни
цитирания)
 Общо - 13 цитирания;
 От български автори - 13 цитирания;
 Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и
колективни томове – 2 цитирания [Приложение 8.4., Показател Д11].
 Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране - 11
цитирания [Приложение 8.4., Показател Д13].
4. Обща характеристика на дейността на кандидата
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти)
Натрупаният практико-приложен опит, като учител, дава възможност на ас. д-р
Мария Темникова да реализира ползотворна учебна среда със студентите, на които
преподава и увлича със своя професионализъм.
4.2. Приноси (научни, научно приложни)
Научни: Анализирани и синтезирани са на теоретично ниво фундаменталните
постановки от изследователската ѝ дейност.
Научно-приложни: Апробираните авторски научни изследвания намират своя израз в
учебниците и монографичните трудове адресирани към дейностната страна, към
академично-публикационната.
5. Оценка на личния принос на кандидата

Оценката за личния принос на кандидатката доказано съответстват на авторството ѝ.
Прави впечатление насочеността и устойчивостта в изследванията, концентрацията в
една определена и специализирана област на компетентност.
6. Критични бележки
Нямам критични бележки, по-скоро като съвет - да има по-голяма смелост за
самостоятелност. Екипностният подход не омаловажава (още повече когато е в
съавторство с признати национални учени) потенциала ѝ на учен, но и не и дава
възможността за индивидуалност. А такава тя определено притежава.
7. Лични впечатления
Коректен, отговорен, честен, отзивчив, ерудиран, високо интелигентен колега, с
който съм работила и би било чест за мен и за в бъдеще да работим съвместно,
интегрирано и мултидисциплинарно.
8. Заключение:
Имайки предвид гореизложеното, предлагам ас. д-р Мария Петрова Темникова да
бъде избрана за „доцент“, област на висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, специалност Методика на обучението по
математика (начален етап на основната образователна степен)
15.04.2019 г.

Рецензент:
(доц. д-р Юлия Дончева)

STATEMENT
by Assoc. Prof. Yuliya Georgieva Doncheva, PhD.
(“Angel Kanchev” University of Ruse)
regarding the materials submitted for participation in a competition
for holding an academic position “Associate Professor”,
field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional area 1.2. Pedagogy,
majoring in Methodology of the Education in Mathematics
(first stage of the Grade 1-7 education)

Assit.Prof. Maria Petrova Temnikova, PhD., participates as an applicant in the
competition for position “Associate Professor”, promulgated in State Gazette, issue 102 of
11.12.2018 and announced on the website of Trakia University for the needs of the Department
of Preschool and Primary School Pedagogy at the Faculty of Pedagogy.
1. Brief biographical data:
Within the period from 13.10.1992 till 30.05.2014 Maria Temnikova was a primary
teacher at “P. R. Slaveikov” Second Primary School, town of Stara Zagora. Since 01.06.2014
she has been PhD. Assit.Prof. at the Department of Preschool and Primary School Pedagogy at
the Faculty of Pedagogy.
Education and training: “Ivan Gyuzelev” High School of Mathematics, town of

Gabrovo. Higher Institute of Mechanical and Electrical Engineering, town of Gabrovo,
Master’s degree in Electronic Equipment and Microelectronics - Microprocessor systems,
Firmware. Plovdiv University “P. Hilendarski”, “An. Tosheva” Institute of Re-training of
Teachers, town of St. Zagora, Retraining - Pedagogy. Plovdiv University “P. Hilendarski”,
“An. Tosheva” Institute of Re-training of Teachers, town of St. Zagora, Retraining - Primary
School Pedagogy. Trakia University, Institute of Re-training of Teachers, town of St. Zagora,
Specialization “Contemporary aspects of Bulgarian language teaching, reading and
mathematics teaching (grades 1.-4.)”. Trakia University, Institute of Re-training of Teachers,
town of St. Zagora, second degree of qualification. Trakia University, Institute of Re-training
of Teachers, town of St. Zagora, second professional and qualification degree. Trakia
University, Institute of Re-training of Teachers, town of St. Zagora, first professional and
qualification degree. “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Faculty of
Pedagogy, Bachelor’s degree in Primary School Pedagogy with English language. Trakia
University - St. Zagora, Faculty of Pedagogy, Master’s degree in Pre-school and Primary
School Pedagogy. Trakia University, Faculty of Pedagogy, „PhD.” educational and academic
degree in Theory of Teaching and Didactics.
2. General description of the materials submitted
The applicant Assit.Prof. Maria Temnikova, PhD., participates in the competition with:
• Doctoral dissertation for „PhD.” educational and academic degree award - 1 pcs.;
• Habilitation work – Monograph - 1 pcs.;
• Published monograph not submitted as main habilitation work - 1 pcs.;
• Publications - 16 pcs.
The publications can be classified as follows:
By type:
• Articles - 2 pcs.;
• Reports - 14 pcs.
By significance:
• Articles in editions with Impact-Factor - 5 pcs. [Annex 8.4, Indicator G6].
• Awarded publications - 2 pcs. [Annex 8.4, Indicator Г6 and Indicator G7].
By place of publication:
• Articles and reports published in scientific editions, referenced and indexed in a global
database of scientific information - 5 pcs. [Annex 8.4, Indicator G6].
• Articles and reports published in non-referenced journals with scientific review or published
in edited collective volumes - 11 pcs. [Annex 8.4., Indicator G7].
By the language in which they are written:
• In English language - 9 pcs. [Annex 8.4, Indicator G6 and Indicator G7];
• In Bulgarian language - 7 pcs. [Annex 8.4, Indicator G6 and Indicator G7].
By number of co-authors:
• Independent - 12 pcs. [Annex 8.4, Indicator G6 and Indicator G7];
• With one co-author - 4 pcs. [Annex 8.4, Indicator G6 and Indicator G7];
• With two co-authors - 0 pcs. [Annex 8.4, Indicator G6 and Indicator G7];
• With three or more co-authors - 0 items [Annex 8.4, Indicator G6 and Indicator G7].
3. Effect of the applicant’s scientific publications in literature (known quotations)
• Total - 13 quotations;
• By Bulgarian authors - 13 quotations;

• Quotations or reviews in scientific editions, referenced and indexed in internationally
renowned databases of scientific information or in monographs and collective volumes - 2
quotations [Appendix 8.4, Indicator D11].
• Quotations or reviews in non-referenced journals with scientific review - 11 quotations
[Appendix 8.4, Indicator D13].
4. General characteristic of the applicant’s activity
4.1. Educational and pedagogical activity (work with students)
The practical and applied experience accumulated as a teacher enables Assit.Prof.
Maria Temnikova, PhD. to realize beneficial learning environment with the students she
teaches and engages with her professionalism.
4.2. Contribution (scientific, scientific and applied)
Scientific: The fundamental formulations of her research activity are analyzed and
synthesized at theoretical level.
Scientific and applied: The approbated author’s researches are reflected in textbooks and
monographs addressed to the activity, to the academic publishing.
5. Assessment of the applicant’s personal contribution
The assessment of the applicant’s personal contribution is proved to be consistent with
her authorship. The focus and sustainability of research, the concentration in a specific and
specialized field of competency is notable.
6. Critical remarks
I have not critical remarks but rather an advice – she shall have more courage for
independence. The work in a team approach does not diminish (even more when she works in
joint authorship with recognized national scientists) her potential as a scientist, but also it does
not give the possibility of individuality. And she definitely has individuality.
7. Personal impressions
An accurate, responsible, honest, responsive, erudite, highly intelligent colleague I have
worked with, and it would be an honor for me to work together, integrated and
multidisciplinary in the future, as well.
8. Conclusion:
Taking into account the aforementioned, I propose Assit.Prof. Maria Petrova
Temnikova, PhD. to be elected as an “Associate Professor”, in the field of higher education
1. Pedagogical sciences, professional area 1.2. Pedagogy, majoring in Methodology of the
Education in Mathematics (first stage of the Grade 1-7 education)

15.04.2019

Reviewer:
(Assoc. Prof. Yuliya Doncheva, PhD.)

