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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Мария Стоянова Алексиева, член на научно жури 

Бургаски свободен университет,  Център по хуманитарни науки,  

Програмен съвет по Педагогика 

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.2. Педагогика (История на педагогиката и 

българското образование) 

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 52/02.07.2019 година. 

 

1.  Процедура  

 Процедурата за провеждане на конкурса е спазена и е в съответствие 

с нормативните документи.  

Представените от кандидата материали за участие в конкурса са в 

съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, Правилника за 

развитието на академичния състав в ЮЗУ. 

По смисъла на чл. 2б, ал.1, ал. 2 и ал.3 от ЗРАСРБ,  гл. ас. д-р 

Светлана Ганева Николаева има право да участва в конкурса за заемане на 

академичната длъжност «доцент», тъй като отговаря на минималните 

национални изисквания и съответно на изискванията на ЗРАСРБ по чл.24, 

ал.1, т.1 (има придобита ОНС „доктор“, диплом № 33909/04.02.2010 г.), т.2 

(заема академичната длъжност „гл. асистент“)  и ал. 3 (има публикуван 

монографичен труд).  



2. Характеристика на научната и научно-приложната продукция 

на кандидата 

Гл. ас. д-р Светлана Ганева Николаева е единствен кандидат в 

конкурса за заемане на академичната длъжност «доцент» по Педагогика 

(История на педагогиката и българското образование) за нуждите на ЮЗУ. 

Данните от автобиографията на гл. ас. д-р Св. Николаева показват 

траен интерес към проблеми, засягащи историята на педагогиката и на 

българското образование.  

Тя участва в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

с 16 (шестнадесет) публикации.  

Всички представени публикации са в съответствие с изпълнението 

на минималните национални изисквания.  

В съответствие с чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ те попадат в следните 

категории: 

- монографии – 2 бр. (от тях 1 хабилитационен труд) 

- статии - 12 бр. (от тях 3 публикувани в научни издания, реферирани 

и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация и 9 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове) 

- студии – 1 бр., публикувана в нереферирано списание с научно 

рецензиране. 

- учебници и учебни пособия – 1 бр. (в съавторство). 

Публикациите и резултатите от научноизследователската дейност на 

гл. ас. д-р Светлана Николаева намират приложение във водените от нея  

лекционни курсове и семинарни упражнения в рамките на 17 академични 

курса (45 часа лекции и 467 часа упражнения).  



Внушителният списък на дисциплините, по които гл. ас. д-р 

Николаева води часове я представят като необходим преподавател за 

Факултета по Педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

Резултатите от проведените теоретични и практико-приложни 

изследвания показват, че тя актуализира и обогатява учебното съдържание 

по академичните дисциплини, които води.  

 

3. Оценка на научните приноси и на практическите резултати и 

приноси на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните интереси на гл. ас. д-р Светлана Николаева могат да бъдат 

обособени в две области на педагогическото научно знание: 

1. История на педагогиката и българското образование 

2. Продължаващо образование 

Представените публикации от гл. ас. д-р Светлана Николаева като 

обем и качество са свидетелство за последователно развитие през годините 

на професионалната ѝ дейност. 

В контекста на проведените изследвания и публикации гл. ас. д-р 

Светлана Николаева определя научните приноси в следните области:  

1) Земеделското образование в България в историко-педагогически 

контекст;  

2) Развитие, структура и съдържание на професионалното 

образование в сравнителен план;  

Очертаните параметри открояват научни приноси, които имат 

преобладаващо теоретичен характер: 

3. 1. Нови теории, хипотези и методи  

- Направен е цялостен и задълбочен анализ в историко-

педагогически контекст на земеделското образование в България през 

периода 1878-1944 година, от който става ясно, че между земеделско-



стопанското развитие и земеделското образование съществува 

функционална зависимост и че познаването на историята на земеделското 

образование е важна част от историята на българското образование, защото 

историческото познание е в приемствеността. 

- Представени са педагогическите идеи и концепции на изявени 

образователни и стопански дейци, които имат принос към развитието на 

българското образование.  

3.2. Обогатяване на съществуващото знание  

- От гледна точка на европейския опит и на националните особености 

прилагането на анализ са подложени развитието, структурата и 

съдържанието на професионалното образование в края на 19 и през първата 

половина на 20 век. 

- Направен е аналитично-оценъчен дискурс на законодателната 

рамка, свързана с проучване на проблеми от историята на българското 

образование.  

3.3. Приложение на научните постижения в практиката 

-  Откроени са образователни идеи и решения от изследвания период, 

свързани с проучванията на земеделското образование, които имат 

значимост и са актуални и в днешно времe.  

В научната литература в публикации на български и чужди автори 

има открити 5 цитирания от научни публикации на гл. ас. д-р Светлана 

Николаева.  

От езикова гледна точка публикациите на гл. ас. д-р Светлана 

Николаева се характеризират с описателност.  Авторката се придържа към 

научния стил на изложение в текста.  

В представената за анализ и изразяване на становище 

научноизследователска продукция на кандидата не е установено 

плагиатство. 



 

4. Заключение 

С оглед на изследователските качества на кандидата, натрупаният 

изследователски и професионален опит, оценявам положително 

кандидатурата на гл. ас. д-р Светлана Ганева Николаева за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ в Област на висше образование: 1. 

Педагогически науки, Професионално направление: 1.2. Педагогика 

(История на педагогиката и българското образование) в Югозападния 

университет „Неофит Рилски“, Факултет по педагогика, Катедра 

„Педагогика“. 

 

 

21.10. 2019 г.  

гр. Бургас   

                                                                 Член на научното жури: 

 

………………………………… 

проф. д-р Мария Алексиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” 

OPINION 

Advanced by prof. Maria Stoyanova Aleksieva PhD, member of the scientific 

jury 

Free University of Burgas, Center of Humanities,  

Program Council in Education Sciences 

Contest for the academic position “Associate Professor” 

Area of higher education: 1. Education sciences 

Professional field: 1.2. Pedagogy (History of Pedagogy and Bulgarian 

Education)  

The contest has been announced in State Gazette, issue No 52/02.07.2019 

 

1. Procedure 

The procedure for conducting the competition has been followed and is in 

accordance with the normative documents. 

The materials submitted by the applicant for participation in the 

competition are in accordance with the requirements of the Academic Staff 

Development Act in the Republic of Bulgaria, the Rules for the implementation 

of the Academic Staff Development Act in the Republic of Bulgaria, the Rules 

for the development of the academic staff in the South-West University. 

In the sense of Art. 2b, para 1, para. 2 and para. Assistant Professor 

Svetlana Ganeva Nikolaeva has the right to participate in the contest for the 

academic position of "Associate Professor", since she meets the minimum 

national requirements and, accordingly, the requirements of the Academic Staff 



Development Act in the Republic of Bulgaria under Art. 24, Para 1, item 1 (has 

obtained a PhD degree, diploma № 33909 / 04.02.2010), item 2, holds aposition 

of "Assistant Professor") and para. 3 (has a monograph published). 

 

2. Characteristics of the applicant's scientific and applied output 

Senior Assistant Professor Svetlana Ganeva Nikolaeva is the only 

candidate in the contest for the academic position of Associate Professor in 

Pedagogy (History of Pedagogy and Bulgarian Education) for the needs of 

South-West University. 

 The information from the CV of Senior Assoc. Prof. Nikolaeva PhD 

shows a lasting interest in problems concerning the history of pedagogy and 

Bulgarian education. 

 She participates in the competition for the position of academic assistant 

professor with 16 (sixteen) publications. 

All submissions are in compliance with the national minimum 

requirements. 

In accordance with Art. 2b, para. 2 and 3 of the ZRARB they fall into the 

following categories: 

- monographs - 2 pcs. (of which 1 habilitation work) 

- Articles - 12 pcs. (3 of them published in scientific journals, abstracted 

and indexed in world-renowned scientific information databases, and 9 

published in non-refereed scientific peer-reviewed journals or in published 

collective volumes) 

- research articles beyond 20 pages of length - 1, published in a non-

refereed journal with scientific review.  

- textbooks and teaching manuals - 1 publications (co-authored). 



The publications and research results of Senior Assistant Professor 

Svetlana Nikolaeva find application in her lectures and seminars within 17 

academic courses (45 hours of lectures and 467 hours of seminars). 

The impressive list of disciplines in which Senior Assistant Professor 

Nikolaeva leads her classes demonstrates that she is a necessary and important 

asset for the Faculty of Pedagogy at South-West University "Neofit Rilski". 

The results of the theoretical and practical studies conducted show that it 

updates and enriches the academic content in the academic disciplines that she 

teaches.  

 

3. Evaluation of the scientific contributions and the practical results 

and contributions of the creative production submitted for participation in 

the competition 

The scientific interests of Senior Assist. Prof. Svetlana Nikolaeva PhD can 

be delineated in two areas of pedagogical scientific knowledge: 

1. History of Pedagogy and Bulgarian Education 

2. Continuing education 

Featured publications by Senior Assist.  Svetlana Nikolaeva both in terms 

of  volume and quality are proof of consistent development over the years of her 

professional activity. 

In the context of the research and publications conducted, Assoc. Prof. 

Svetlana Nikolaeva defines her scientific contributions in the following fields: 

1) Agricultural education in Bulgaria in historical and pedagogical 

context; 

2) Comparative development, structure and content of vocational 

education; 

The parameters outlined highlight scientific contributions that are 

predominantly theoretical in nature: 



3. 1. New theories, hypotheses and methods 

- A comprehensive and in-depth analysis has been made in the historical 

and pedagogical context of agricultural education in Bulgaria during the period 

1878-1944, from which it becomes clear that there is a functional relationship 

between agricultural economic development and agricultural education and and 

that knowledge of the history of agricultural education is an important part of the 

history of Bulgarian education, because historical knowledge is in continuity. 

- The pedagogical ideas and concepts of eminent educational and 

economic actors that contribute to the development of Bulgarian education are 

presented. 

3.2. Enrichment of existing knowledge 

- From the perspective of European experience and national 

circumstances, the development, structure and content of vocational education 

at the end of the 19th and the first half of the 20th century has been subjected to 

analysis. 

- An analytical and evaluation discourse on the legislative framework 

related to the study of problems in the history of Bulgarian education has been 

made. 

3.3. Application of scientific achievements in practice 

- Educational ideas and solutions from the research period related to 

agricultural education surveys have been identified and are relevant and relevant 

today. 

In the scientific literature in publications of Bulgarian and foreign authors 

are found 5 citations from scientific publications in Ch. Assistant Professor 

SvetlanaNikolaeva. 

From a linguistic point of view, the publications of Ch. Prof. Dr. 

SvetlanaNikolaeva is characterized by descriptive character. The author adheres 

to the scientific style of presentation in the text. 



 

4. Conclusion 

In view of the applicant's research qualities, the accumulated research and 

professional experience, I applaud the application of Senior Assistant Professor 

Svetlana Ganeva Nikolaeva, PhD for the academic position "Associate 

Professor" in Higher Education Area: 1. Pedagogical Sciences, Professional 

field: 1.2. Pedagogy (History of Pedagogy and Bulgarian Education) at South-

Weste University "Neofit Rilski", Faculty of Pedagogy, Department of 

Pedagogy.  

 

 

21.10. 2019   

Burgas   

      Member of the scientific jury: 

 

………………………………… 

Prof. Maria Alexieva Phd 

 

 

 


