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1. Данни за дисертанта  

Цвета Делчева е родена на 11.06.1960 г. През 1986 г. завършва висше 

образование по специалност Философия във Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ с квалификация „Философ и преподавател по 

философия“. След завършване на висше образование за периода 1992-2011 

г. дисертантката е преминала през множество краткосрочни и дългосрочни 

квалификационни курсове.  

От 1986г. до 1991г. Цвета Делчева е учител по философски 

дисциплини в СОУ “Св. княз Борис I” – гр. Асеновград, а от 1991 до 2013г. 

Работи като социален работник. От 2013г. и досега тя е преподавател 

(асистент) в Педагогическия факултет на Тракийския университет.  

2. Данни за докторантурата 

Цвета Делчева е зачислена в докторантура през месец март 2007г. и е 

отчислена с право на защита през август 2011г.  През този период 

докторантката полага предвидения в индивидуалния учебен план изпит по 

специалността с оценка отличен 5,50. През май 2017 г. се провежда 

предварителна защита на дисертационния труд. Представените по време на 
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обсъждането отзиви и мнения са изцяло положителни, в резултат на което 

се предлага откриване на официална процедура за защита на 

дисертационния труд.  

Няма данни за допуснати процедурни нарушения за периода от 

зачисляването до вътрешната защита на дисертацията. 

3. Данни за дисертацията и автореферата  

Дисертационният труд е с общ обем от 286 стр. и съдържа увод, 

четири глави, заключение и изводи, библиография от 151 източника (131 на 

кирилица, 17 на латиница и 3 електронни ресурса). Към дисертацията има 

25 приложения, обособени в отделно книжно тяло с обем от 134 страници. 

Дисертационното изследване е посветено на актуален и значим 

проблем – формирането на професионални компетенции у студентите във 

висшите училища и по-специално у студентите в специалност Социална 

педагогика. Темата е формулирана прецизно и е дисертабилна. Самото 

изследване се основава на добре разработена и обоснована (както 

теоретично, така и емпирично) концептуална рамка. Единствената ми 

препоръка тук се отнася до формулировката на предмета на изследването. 

Тя би могла да се прецизира, тъй като в сегашния й вариант, макар и 

непреднамерено, е доста усложнена. 

Структурата на дисертационния труд е ясна, стегната и завършена, 

като се отличава с вътрешна последователност и непротиворечивост. 

Теоретичната част е съсредоточена в първа глава и включва анализ на три 

основни проблемни области – система и системен подход, компетенция и 

компетентностен подход, социална работа. Задълбоченият и прецизен 

анализ дава възможност на автора да формулира работните понятия на 

изследването и по-нататък да ги операционализира адекватно и успешно да 

осъществи изследване на няколко равнища и етапа: 1) емпирико-теоретично 

– за конструиране на оперативен професионално-компетентностен модел за 

социална работа; 2) теоретично (върху основата на теоретичния анализ в 
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първа глава и на разработения компетентностен модел) – за конструиране и 

обосноваване на система за формиране на професионални компетенции на 

студентите от специалност социална педагогика и 3) емпирично – за 

апробиране на конструираната и теоретично обоснована система. На всички 

равнища и етапи изследването е осъществено много професионално и с 

подчертано внимание към всички детайли. 

Използваните методи на изследване са адекватни на темата, целта, 

задачите и спецификата на изследването.  

Авторефератът напълно съответства на структурата и съдържанието 

на дисертацията. 

Като подчертавам изцяло положителното си впечатление от 

дисертационния труд като цяло, бих отправил към автора една бележка и 

три въпроса. 

Бележка: 

На с. 159-160 се представят компонентите на Системата за формиране 

на професионални компетенции, с основание наречена от автора 

педагогическа. Формирането на компетенциите се осъществява в процеса на 

обучение на студентите. Поради това като дидактически би трябвало да се 

определи не само съдържателният компонент (означен като 

„информационно-дидактически“), а всички компоненти, тъй като не само 

съдържанието, но и целеполагането (което включва описанието на 

очакваните резултати), организационно-функционалното и процесуално-

технологично осъществяване, а също и контролът и обратната връзка са 

иманентно присъщи на обучението като такова и в този смисъл системата 

като цяло е преди всичко дидактическа и като следствие от това – 

педагогическа. 

Въпроси:  

На с. 5 се прави следната констатация: „реализирането в професията 

на завършилите специалността „Социална педагогика“, ОКС „Бакалавър“, е 
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предимно в сферата на социалното подпомагане и услуги, но подготовката 

на  студентите не покрива изцяло потребностите на социалната работа.“ 

Тази констатация ме провокира да задам най-добронамерено въпроса 

„Съществува ли, според дисертантката, разлика между социална педагогика 

и социална работа, и ако да, то в какво се състои същността на тази 

разлика?“ И още, ако сравним темата на дисертационния труд и третата от 

изходните констатации, определящи неговия фокус (с. 5) изникват 

въпросите „Съставните термини „професионални компетенции на 

студентите по социална педагогика“ и „професионални компетенции за 

социална работа“ едно и също нещо ли означават? Какво подготвя 

специалност Социална педагогика – социални педагози или социални 

работници?“ 

На с. 162 авторът отбелязва, че „елементите на подсистемата на 

образователните цели са дефинирани според таксономията на Б. Блум“, 

което очевидно се отнася до когнитивния аспект на тази подсистема. 

Изниква въпросът върху основата на кои таксономии са дефинирани целите 

по отношение на другите два аспекта – психомоторен и афективен? 

4. Научни приноси  

Като приемам изцяло формулираните от дисертантката приноси на 

дисертационното изследване, бих извел на преден план следните, които 

според мен са с подчертана значимост: 

1. Осъществен е задълбочен и многоаспектен теоретико-практически 

анализ на феномена социална работа. 

2. Конструиран е и е успешно теоретико-емпирично обоснован 

оперативен професионално-компетентностен модел за социална 

работа. 

3. Конструирана, теоретично обоснована и емпирично апробирана е 

педагогическа система за формиране на професионални компетенции 

на студентите от специалност социална педагогика. 
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5. Публикации 

Дисертантката има общо осем публикации по темата на дисертацията 

– 4 на български и 4 на английски език. Те притежават научна стойност и 

отразяват значими части от дисертацията.  

6. Заключение  

Представеният за обсъждане и защита дисертационен труд е плод на 

много прецизно осъществено изследване, резултатите от което са със 

съществена теоретична и приложна значимост. Трудът е добре 

структуриран, изложението е последователно и логически непротиворечиво 

и демонстрира подчертания интерес и ангажираност на дисертантката към 

изследваната проблематика. 

Представените дотук обстоятелства ми дават основания с убеденост 

да декларирам, че дисертационният труд притежава всички необходими 

качества на такъв тип научна разработка, и предлагам да бъде присъдена на 

Цвета Апостолова Делчева научната  и образователна степен „Доктор” по 

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки.  

 

Дата: 31.07.2017г.                          

                                               Рецензент: 

                                                          (проф. д-р Бончо Вълков Господинов) 


