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Катедра по методика на чуждоезиковото обучение 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

относно дисертационен труд, представен в изпълнение на изискванията за 

придобиване на ОНС "доктор" в професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по (методика на обучението по английски език)  

 

Рецензент: проф. дпн Тодор Шопов, 

Докторант: г-жа Мирела Алхасани Дубали, чуждестранен докторант от 

Република Албания 

 

 

 

Настоящото становище, изготвено в съответствие с чл. 21 от 

"Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски" и на чл. 

7 от ЗРАСРБ и чл. 46 на ЗВО, цели да оцени дисертационния труд на 

докторантката г-жа Мирела Алхасани Дубали. Авторката е редовна 

преподавателка по английски като втори език в Университета на Тирана, 

Република Албания. 

Г-жа Мирела Алхасани Дубали е регистрирана в Софийския 

университет "Св. Климент Охридски" като чуждестранен докторант от 

Република Албания. Тя е изпълнила всички изисквания относно 

качественото изпълнение на научноизследователския си проект, озаглавен 

РАЗВИТИЕ ОТ ОБЩИ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ 

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ, (Development of English 

programs from general to specific purposes for advanced learners), необходим 

за присъждане на ОНС "доктор". Дисертационният труд на английски език 
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е обсъден и одобрен от научен съвет на Катедрата по методика, за което 

има съответната документация.  

Рецензираният дисертационен труд съответства на стандарта и 

практиката на национално и международно равнище. Темата е избрана 

правилно с оглед на спецификата на съдържанието и обекта на 

изследването.  

Целта на целия научноизследователски проект е да се определи 

съвместимостта на съществуващите програми по английски език за 

студенти в Албания. Тази цел е постигната. Проучено е качеството на 

програмите на университетско равнище и на свързаността с потребностите 

в 25 регионални и международни бизнеси в град Тирана. Проведени са 

интервюта и данните са обработени количествено и качествено със 

статистически софтуер MS Excel.  

Установена е потребност от специализирано обучение по английски 

език. Това е обяснено правилно като конструктивистичен подход по 

отношение на приложената педагогика в университетските области 

"международни отношения" и "европеистика".  

Изразена е надежда, че това изследване ще допринесе за успешната 

интеграция на страната в Европейския съюз.  

В заключение смятам, че в рецензирания труд убедително са 

демонстрирани познания, оценки и разбирания по педагогика на езика и 

по планиране и изпълнение на научноизследователски проект. Смятам, че 

рецензираната дисертация е качествен труд, който позволява на членовете 

на уважаваното научно жури да дадат ОНС "доктор" на докторантката г-

жа Мирела Алхасани Дубали.  

София, 16.02.2019 г. 

С уважение, 

 

………………………… 

проф. дпн Тодор Шопов 

сл. тел. 02 9308 518 

 


