Югозападен университет „Неофит Рилски”
СТАНОВИЩЕ
ОТ: проф. д-р Венетка Иванова Кацарска, хон. преп. в Тракийски
университет, гр. Стара Загора
ОТНОСНО: Кандидатурата на доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска за
участие в конкурс за придобиване на научното звание „Професор” по
Професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика),
обявен от ЮЗУ „Н.Рилски” в „Държавен вестник”, бр. 52 от 02.07.2019 г.
Представените ми за изготвяне на становище документи и трудове са
релевантни към конкурса.
I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на
кандидата
Научно-изследователската

дейност

на

доц.д-р

П.Терзийска

е

базирана на солидно образование и впечатляващо кариерно развитие в
практиката и в Югозападния университет „Н.Рилски”, гр. Благоевград.
Рецензент е на много дисертационни трудове и научни публикации.
Участва в редица комисии като член и ръководител на експертни групи
към НАОА. Член е на редакционната колегия на сп. „Доклады Казахской
академии образования“, на колективни сборници.
Като цяло научните й интереси са не само обхватни, но и с висока
социална значимост. Общият списък на публикациите на П. Терзийска,
направени след придобиването на научното звание „Доцент” включва 62
заглавия. От тях: самостоятелни монографии, книги, учебници или
части от учебници – общо 8 на брой. Представени са също: студии –
общо 7 на брой: публикации в научни списания – 21, статии и доклади в
сборници, международни конференции – 25, други публикации – 2.
Статиите и докладите, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световно известни бази данни с научна информация са 7 на
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брой, а публикуваните в нереферирани списания с научно рецензиране
или публикувани в нереферирани научни томове – общо 31.
Сред

всички

тях

особено

впечатляващи

са

8-те

на

брой

самостоятелни монографии, книги, учебници или части от учебници.
Интересът към публикационната дейност на П. Терзийска е
манифестиран от специалисти в Германия, по чието предложение една от
книгите е издадена на немски език. Изразявам мнение, че темите на всички
публикации, без изключение, са посветени на актуални и значими теми,
отразяват компетентно осъществена изследователска дейност. Доц.
П.Терзийска разработва и някои по-глобални теми и такива от
методически характер, а също и иновативни по своя характер (напр.
артдейности). Цялостната ѝ научна дейност се отличава с боравене с точни
научни понятия, с умения за извеждане на важни изводи, препоръки и
наличие на важни приноси, както и с индивидуален стил и почерк – все
важни доказателства за значимостта и задълбочеността на нейната научноизследователска дейност.
Доц. д-р Терзийска е и отличен преподавател по Специална
педагогика. Има разработени учебни програми и лекционни курсове,
включително и на английски език. Преподавателската й ангажираност
надхвърля приетия в ЮЗУ „Н. Рилски” норматив, а важността на
курсовете е несъмнена – те са сред базисните за специалността. Цялостната
й преподавателска дейност е широкообхватна, надграждаща, актуална и
безспорно - авторитетна. Участвала е в четири международни, 7
национални и 6 университетски проекта. На два от университетските
проекти е ръководител. Членува в общо 12 научни и професионални
организации. Тя е разпознаваем сред специалистите учен. Има широки
контакти с колегите си у нас и в други страни, сътрудничи успешно с тях и
се ползва с признат научен авторитет и доверие.
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II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на
представената за участие в конкурса творческа продукция
Приносите, които доц. П. Терзийска прави чрез изследователската си
дейност трудно могат да се изброят. Те са важни и за теорията и за
практиката и в частност – за някои методики на Специалната педагогика
(Роден край, Околен свят, Човекът и природата, Човекът и обществото и
др.). Независимо от факта, че тези приноси са известни на научната
общност бих искала да подчертая особено тези, свързани с интегрираното
и приобщаващо обучение на децата със специални потребности,
очертаването на различията между тях, факторите и перспективите за
обогатяването на философската им база, тяхното състояние и особено – на
бъдещото им развитие. Няма публикация, която да не води до
реализирането на приноси.
Естествено следствие на завидната научно-изследователска дейност
са впечатляващият брой цитирания – над 100, което многократно
надминава минималните изисквания в това отношение.
Доц. д-р П.М. Терзийска има над 200 успешно защитили дипломанти
в бакалавърски и магистърски програми, включително и на английски
език. Под нейното научно ръководство се подготвят 7 докторанти (от
България, Гърция, и Израел), четирима от които вече успешно защитили.
III. Критични бележки
Нямам основание за критични бележки.
IV.Заключение
На основание изложеното и в съответствие със Закона за висше
образование, Закона за развитие на академичния състав в Република
България и съответния Правилник на ЮЗУ „Н.Рилски”,

многократно

надхвърлените минимални национални изисквания по всички критерии
относно заемането на академичната длъжност „Професор” и впечатляващата с обем и качество научно-изследователска и професионална дейност,
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убедено давам своя положителен глас за присъждането на доц. д-р
Пелагия Михайлова Терзийска на научното звание „Професор” по
професионалното направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)

17. 10. 2019

Член на научното жури:
(Проф. д-р В. Кацарска)
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South-West University “Neofit Rilski”
OPINION
BY: Prof. Dr. Venetka Ivanova Katzarska, part-time lecturer at Trakia
University, Stara Zagora
REGARDING: Candidature of Associate Professor Dr. Pelagia Mihaylova
Terziyska for participation in a competition for the academic position Professor
in Professional Field 1.2. Pedagogy (Special Pedagogy), announced by SouthWest University "Neofit Rilski" in State Gazette No 52 of 02 July 2019
The documents submitted to me for writing an opinion are completely
relevant to the competition.
I.

Summarized data on the scientific publications and activity of the
candidate
The research activity of Assoc. Prof. Dr. P. Terziyska is based on a solid

education and impressive career development in the practice and at South-West
University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad.
She is a reviewer of many dissertations and scientific publications.
Participates in several committees as a member and leader of Expert Groups at
the National Evaluation and Accreditation Agency. She is a member of the
editorial board of the scientific journal "Reports of the Kazakh Academy of
Education".
In general, her scientific interests are not only with broad ranged but also
of high social importance. The total list of publications by P. Terziyska written
after the occupation of the scientific title "Associate Professor" includes 62
titles. Of them: sole monographs, books, textbooks or parts of textbooks - a
total of 8. Also presented are: studiеs - 7 in total, publications in scientific
journals - 21, articles and papers in scientific collections, international
conferences - 25, other publications - 2.
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The articles and papers published in scientific journals, peer-reviewed and
indexed in world-renowned scientific information databases, are 7 in total, and
31 published in non-refereed scientific peer-reviewed journals or in non-refereed
scientific volumes.
Of all these, the most impressive are the 8 self-contained monographs,
books, textbooks, or parts of textbooks.
The interest towards the publications of P. Terziyska is manifested by
specialists in Germany, on whose proposal one of the books is published in
German language. I believe that the topics of all publications, without exception,
are dedicated to current and significant topics and reflect competently
accomplished research activity. Assoc. Prof. P. Terziyska examines and some
more global topics and these of methodological nature, and also innovative by
their essence (eg. art activities). Her complete scientific work is distinguished by
the usage of precise scientific concepts, by her ability to make important
conclusions, recommendations, and important contributions, as well as and with
individual style and idiolect - all of the above are important evidence of the
significance and depth of her research activities.
Assoc. Prof. Dr. Terziyska is also an excellent lecturer in Special Pedagogy. She
has developed curriculum and lecture courses, including in English language.
Her teaching commitment exceeds that accepted norm at SWU "Neofit Rilski",
and the importance of the courses is undoubted - they are among the basic ones
for the specialty. Her entire teaching activity is broad, continuously upgraded,
topical and undeniably authoritative. She has participated in four international, 7
national and 6 university projects. She is the head to two of the university
projects. Assoc. Prof. Terziyska is a member of 12 scientific and professional
organizations. She is a recognizable scientist among specialists. She has
extensive contacts with her colleagues in our country and other countries,
cooperates successfully with them and enjoys a recognized scientific authority
and trust.
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II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the
author's publications submitted for participation in the competition
The contributions that Assoc. Prof. P. Terziyska makes through her
research can hardly be enumerated. They are important both for theory and
practice and in particular - for some of the methodologies of Special Pedagogy
(Homeland, Surrounding Environment, Man and Nature, Man and Society, etc.).
Irrespective of the fact that these contributions are known to the scientific
community, I would like to emphasize especially those related to the integrated
and inclusive education of children with special needs: the differences between
integrated and inclusive education, the factors and perspectives of enriching
their philosophical base, their status and especially - their future development.
All publications by Assoc. Prof. P. Terziyska lead to contributions.
Naturally, in consequence of the enviable research activity is the
impressive number of citations over 100, which far exceeds the minimum
requirements in this respect.
Assoc. Prof. P. M. Terziyska has been a scientific supervisor of the
diploma thesis to over 200 successfully graduates in bachelor's and master's
programmes, including in English. Under her scientific supervision are
preparing 7 PhD students (from the Republic of Bulgaria, Republic of Greece
and the State of Israel), four of which have already successfully defended their
dissertations.
III. Critical notes
I have no grounds for critical notes.
IV. Conclusion
On the basis of the above and in accordance with the Law on Higher Education,
the Law for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria
and of the corresponding Regulation of the South-West University "Neofit
Rilski", the repeatedly exceeded minimal national requirements on all criteria
regarding the occupation of the academic position "Professor" and the
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impressive with volume and quality research and professional activities, I am
convinced that I am giving a positive vote for awarding Assoc. Prof. Dr.
Pelagia Mihaylova Terziyska the scientific title Professor in Professional Field
1.2. Pedagogy (Special Pedagogy)

17. 10. 2019

Member of the Scientific Commission:
(Prof. V. Katzarska, PhD)
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