
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 
от проф. д.п.н. Добринка Лукова Тодорина, член на научно жури в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по  професионалното направление 1.2. „Педагогика”  

 (Начална училищна педагогика), обявен  от ЮЗУ в ДВ. бр. 55 от 19.07.2011г. 

I. Обща оценка на кандидата 

 Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р 

Красимира Теофилова Марулевска е представила списък за реализираната научна и 

научно-приложна продукция от 31 публикации, от които 2 самостоятелни 

монографии, 1 учебник (в съавторство), 21 научни статии в списания от централния 

печат, годишници и сборници (на български, руски и английски език), 7 публикации 

преди защитата на докторската дисертация, 18 участия в научни конференции и 

други научни форуми, от които 4 в чужбина и 1 рецензия на учебно помагало. 

Публикациите са представени коректно и точно. Техният обем и качество напълно 

отговарят на изискванията за хабилитиране на кандидата. 

 Гл. ас. д-р Красимира Марулевска има изключително активно и компетентно 

участие като член на екипи в 6 научноизследователски проекти, от които 1 

национален към МОМН  и 5 по Наредба №9 (2 целеви на Югозападния университет 

„Неофит Рилски” и 3 колективни факултетски проекти на Факултета по педагогика). 

 Кандидатът за доцент реализира съвместна научноизследователска дейност 

със студенти и докторанти в рамките на 3 научноизследователски проекти в ЮЗУ 

„Н. Рилски”, организира  и участва  в 8 научни форуми, подпомага 

организирането и на студентските научни сесии във Факултета по педагогика. 

Има активна роля при провеждането  на курс за психолого-педагогическа 

квалификация на асистенти от ЮЗУ „Н. Рилски” по програма на Лабораторията 

по дидактика, психология и управление на висшето образование, където Марулевска 

е технически сътрудник.  

Кандидатът за доцент представя данни за 6 цитирания от други автори – 5 в 

български издания и 1 в чужбина (NATO Programme).  

Преподавателската дейност на гл.ас. д-р Марулевска е на високо професионално 
равнище и  включва разработването и провеждането на 5  






