
                                                          СТАНОВИЩЕ 

 

 

за дисертационен труд на тема:  „Система за формиране на професионални 

компетенции у студентите по социална педагогика” 

• за присъждане на образователна и научна степен „доктор “ 

• на Цвета Апостолова Делчева  -  задочен  докторант в област на висше 

образование  1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика 

• Научен ръководител : доц. д-р  Стефка Денчийска 

Изготвил становището : Ирина Колева Колева, проф. д-р -СУ „Св. Климент Охридски”-  

е-mail:kolevairina@abv.bg 

 

• Общо представяне на процедурата и дисертанта 

Цвета Делчева е представила необходимите документи, свързани с процедурата за 

защита на дисертационния си труд. Тя е приложила: дисертационен труд,  приложения 

и автореферат. Дисертационният пакет  отговаря  на  изискванията на  ЗРАСРБ  и 

правилника за прилагане на ЗРАС, както и правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности на Тракийски 

университет. 

Във формален план дисертационният труд съдържа: концепция на изследването, четири 

глави, изводи и обобщения, списък на използваната литература и приложения. Обемът 

на труда е 286 стр., от които 277 стр. основна част, 9 стр. използвана литература и 25 

приложения на 134 страници. Списъкът на използваната литература съдържа 151 

източници, от които 131 на кирилица, 20 на латиница, 15 нормативни документи и 31 

интернет източници. В основната част са включени 32 таблици и 28 фигури. 

Цвета Апостолова Делчева е задочен докторант към Тракийския университет – 

Педагогически факултет. 

Преподавател е  по „Основи и методи на социалната работа“, „История на педагогиката 

и българското образование“, „Теория на възпитанието и дидактика“, „Социална 

педагогика“, „Съвременни политики за предоставяне на социална грижа в общността“, 

„Правна регулация на асоциалното поведение“; ръководител на учебната практика и 

пред дипломния стаж на студентите от специалност „Социална педагогика“. 

Притежава значителен  опит в   Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора,в  

сферата на   Социално подпомагане, социална закрила и социални услуги • Заемана 

длъжност  социален работник (старши експерт, специалист)  
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Притежава и опит като учител в системата на средното образование. 

 

 Актуалност на тематиката 

В съдържателен план представеният за защита дисертационен труд е в областта на 

педагогиката на висшето образование. / дидактика на висшето образование/. 

Избраната тема от дисертанта е актуална и значима, предвид   промяна в нормативните 

изисквания на НАОА – Министерски съвет за програмна и институционална 

акредитация на висшите училища, както и актуализациите в Закона за висшето 

образование./ 2017/. 

В посочените актуализации като  основна парадигма е поставена задачата  за 

разработване и прилагане на ценностно- ориентирани рефлексивни технологии за 

организация на процеса на обучение в системата на висшето образование. 

• Познаване на проблема 

    Асистент  Цв. Делчева  притежава необходимият опит от преподавателска и 

организационна дейност, опит и  в сферата на държавния  сектор на регионално 

равнище .  

  Теоретичният анализ е извършен от докторанта задълбочено с преход към дискусия 

във всяка теоретична глава на дисертационния труд.  

Научният проблем е разгледан в неговото  лонгитудно  развитие. 

 

• Методология  на изследването 

Методологията, представена в дисертационния труд, е изградена върху  принципи от 

системния и  компетентностния подходи.  

  Акцентът в дисертационният труд е върху  личната рефлексивна техника на Цв. 

Делчева, като преподавател по изследваните дисциплини. 

 

• Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационния труд, включва: 

• Разработване и апробиране на педагогическа система за целенасочено 

формиране на професионални компетенции в обучението по дисциплините 

„Основи и методи на социалната работа“, „Правна регулация на асоциалното 

поведение“, „Съвременни политики за предоставяне на социална грижа в 

общността“ и текущата социално-педагогическа практика на студентите от 



специалност „Социална педагогика“ на Педагогически факултет, Тракийски 

университет. 

Цвета  Делчева   притежава научно- изследователска компетентност, което е 

достатъчно основание за  придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“. 

Дисертационният труд в парадигматично и семантично отношение  отговаря на 

изискванията за присъждане на образователната и научна  степен „доктор “. Той  е с 

характеристики  на  научно – приложно изследване. 

• Основните приноси са  разгърнати  в : 

 

• Теоретичен план : 

• Систематизирани са основни концепции и варианти за приложение на системния 

подход  в научното знание;  

• Изяснени са същността на понятията „компетенция” и „професионална 

компетенция“ и свързаните с тях общонаучни и педагогически понятия, в полза 

на научният тезаурус  

•  Разработен и апробиран е оперативен  емпирико – теоретичен  модел на 

професионални компетенции за социална работа за целите на обучението.  

•  Моделирана е цялостна система за формиране на професионални компетенции 

у студентите.  

 

• Изследователски / емпиричен/ план: 

 

•  Разработен и апробиран е диагностичен инструментариум за вътрешна 

мотивация и дидактическа  рефлексия на студентите. 

•  Разработени са две  учебни програми на самостоятелни избираеми учебни 

дисциплини - „Съвременни политики за предоставяне на социална грижа в 

общността“ и „Правна регулация на асоциалното поведение“. 

 

• Преценка на публикациите и личния принос на дисертанта 

Асистент Цвета Делчева  е автор  на осем  публикации  по темата на дисертационния 

труд .  

Личният принос на автора е безспорен. Тук искам да отбележа и ролята на научния 

ръководител за прецизността и задълбочеността на научните търсения. 

Дисертационният труд е собствено и авторово проучване, което представя Цвета 

Делчева, като изследовател с тъждествено на извършеното изследване социално - 

ориентирано поведение – доказателство за нейната професионална  компетентност. 



• Автореферат 

Авторефератът представя основните научни парадигми, тези  и концептуални изводи на 

извършеното дисертационно изследване. Той отразява от формално и съдържателно 

гледище  пълния текст на докторската дисертация. 

• Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Препоръчвам издаването на труда и неговото популяризиране в национален и транс 

национален  контекст. 

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на Цвета Апостолова Делчева, нейните научни приноси, 

представени чрез публикациите по докторската дисертация, отговарят на областта и 

професионалното направление за присъждане на образователната и научна степен: 

„Доктор “. 

• Научната и образователна  дейност на кандидата, както  и постигнатите  от 

нея  изследователски резултати ми дават основание убедено да препоръчам на 

уважаемото научно жури  да гласува на Цвета Апостолова Делчева  

присъждане на  образователната и научна  степен „Доктор “  по  

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност: Теория на 

възпитанието и дидактика 

 

 

03. 08. 2017 г.                                                                         Изготвил становището: 

Гр. София                                                                         (Ирина Колева Колева,проф. д-р) 

 

 

 

 

 

 


