
 
СТАНОВИЩЕ 

 
от проф. дпн Иван Димитров Карагьозов, относно документите на 

доктор Фани Димитрова Михайлова, представени за участие в конкурс 

за „доцент” по 05.07.04 – „Специална педагогика”, 1.2. „Педагогика”, 

обявен в ДВ бр.100/05.12.2014 г. 

 

 Рецензираният участник в конкурса е единствен кандидат, 

участващ в него. 

 Приемам, че цялостната документация е представена в изряден и 

съответстващ на искуемия формат вид, приет е от Научния отдел на 

ПФ на ТРУ и, на тази основа е потвърдено допускането на участника за 

участие в конкурса. 

  Понастоящем кандидатът, доктор Михайлова работи в отделение 

УНГ на МБАЛ „Тракия” в гр. Стара Загора като слухово-речеви 

рехабилитатор, което съответства на образователната и квалификация. 

 Позволявам си да обърна внимание на придобитите от кандидата 

квалификации. На първо място, на нивото на бакалавърската степен, 

доктор Ф. Михайлова е придобила две специалности: 1) „Слухово-

речева рехабилитация” и 2) „Логопедия” към ФНПП на СУ „Св. Кл. 

Охридски” през 1997 г. Степента „магистър” придобива по „Специална 

педагогика” с професионална квалификация „Педагог по слухово-

речева рехабилитация” и специализация „Слухово-речева 

рехабилитация – диагностика на леки комуникативни отклонения”, в 

СУ „Св. Кл. Охридски” към 1982 г. Подчертавам тези аспекти от 

подготовката на кандидата, доколкото те обхващат значим дял от 

проблематика в съответната научна и практическа област и присъстват 



обективно в неговата подготовка. В допълнение мога да посоча 

позитивното значение на две професионални квалификации . по 

английски език (в ПФ на ТРУ през 2001-2002 г.) и следдипломната 

специализация към УНСС по специалността „Публична 

администрация”. Като цяло оценявам високо подготовката на доктор 

Ф. Михайлова за работа в съответния научно-практически сектор. 

 От 1997 г. до сега доктор Ф. Михайлова е преминала през 

няколко важни етапа от професионалното си развитие. Започвайки като 

преподавател по английски език, от 1999 г. до 2013 г., с кратки 

прекъсвания, е заемала преподавателски длъжности в ТРУ и СУ – от 

хоноруван преподавател до старши асистент. През 2008 – 2010 г. е 

заемала длъжности „Държавен...” и „Главен експерт” към дирекция 

„Закрила на детето”, което, според мен, е разширило значително 

административния и практическия опит на кандидата. Била е 

координатор по два национални проекта, кореспондиращи с нейната 

специалност и е изпълнявала длъжността „Регионален координатор” в 

гр. София по аналогично направление. Участвала е в пет национални и 

четири университетски проекта, единият от които е международен. 

Академичната и преподавателската и дейност предполага няколко 

лекционни и семинарни курса по специалността, както и всички 

рутинни дейности по професионалното обслужване на студентите и 

тяхната теоретико-практическа подготовка. 

 Съществен проблем при оценката на кандидата представлява 

неговата творческа и особено пуликационна дейност. В известна степен 

затруднява положителната оценка на кандидата обстоятелството, че, 

като цяло, неговите публикации са, по брой, под искуемото количество. 

Отчитайки рамките на правилника на ТРУ и ПФ относно „Условия и 



изисквания за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

мога да отбележа следното: 

1. Налице са искуемите образователно-квалификационна степен 

„магистър” и педагогическа правоспособност. 

2. Налице е изискваната в т. „Б” на правилника атрибутика, 

която е представена в документите на кандидата и е едно от 

основанията за провеждането на настоящата процедура. 

3. От допълнителните показатели за оценка и изисквния са 

налице всички атрибути, отнасящи се към придобиването на 

академичната длъжност „доцент” ( в т. А.1) .  

4. По точка А.2 в количествено отношения публикуваните 

трудове на кандидата не достигат определените граници. Тук, 

обаче, бих пледирал за доброто качество, приложимост и 

полезност на разработваните идеи. 

5. По точка „Б” допълнителните изисквания са в съответствие 

със зададените количествено-качествени параметри, с 

изслючение на посочените в т.Б.3.б. и Б.5. 

Посочените особености и характерът на представените 

публикации следва да се разглеждат не само и толкова откъм 

количествените им аспекти. В много от тях личи  добро качествено 

ниво, което е позитивен елемент в оценката на кандидата. Този факт 

бих искал да изтъкна особено в настоящата рецензия. 

Цялостното научно и професионално развитие на доктор Фани 

Михайлова демонстрира един процес на задълбочаване и разширяване 

на научните, преподавателските и административните и възможности, 

което е несъмнено добър атестат за нея и добра основа за нейното по-



нататъшно развитие, за което, надявам се, биха спомогнали и 

предложенията на Уважаемото жури.  

Разбира се, допускам, че моето мнение може и да не бъде 

споделено от някои негови членове, но въпреки това в заключение на 

осъществения  от мен анализ предлагам на доктор Фани Михайлова да 

бъде присвоена академичната длъжност „доцент”. 

 

17.04.2015 г.                                     Автор на становището: 

Ст. Загора                                          (дпн, проф. И. Карагьозов) 

 


