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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен 

“ДОКТОР” по научна специалност 1.2. Педагогика. 

Автор на дисертационния труд: Туул Селенге 

Тема на дисертационния труд : 

“Основни тендензции в развитието на университетското 

образование в Монголия и  България след 1990 г.” 

Научен ръководител: Доц. Д-р Бончо Господинов 

Рецензент: проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова 

  

 Данни за докторанта 

Туул Селенге  е завършила бакалавърска степен в Монголския 

Национален университет, специалност „Учител по английски език и 

преводач”  и магистърска степен в Университета в Улан Батор.  Работи 

като преподавател по английски език в Монголския Национален  

университет от 1995 год. Този професионален опит предполага 

компетентност, която благоприятства реализирането на изследването 

на проблемите на висшето образование в страната и  сравнението им 

със ситуацията в България. 

2. Актуалност на дисертационния труд 

 Темата е актуална поради извършващите се промени в сектора на 

висшето образование в двете страни и високите очаквания, които 

обществата в тях предявяват към университетите и подготвяните от тях 

кадри. 

3. Адекватност на методиката 

Използваната методика допринася за реализирането на задачите 

на дисертационния труд. 
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4. Характеристика на дисертационния труд 

  Структурата на труда обхваща 7 части – увод, четири части (със 

съответните подпараграфи), заключение и библиография – в общ обем 

от 200 страници. 

Сред достойнствата на предложения за обсъждане дисертационен 

труд могат да се посочат: 

- Добра концептуална рамка на изследването, очертана в увода на 

дисертационния труд – ясни параметри и задачи на изследването, 

коректно формулирани обект, предмет, цел, задачи, хипотеза, 

добре формулирани критерии на сравнителното изследване. 

- Логична и ясна структура. 

- Представен е преглед на историческото развитие на  

университетското образование в Монголия (до 1990 г.), като 

надграждащо „традиционното домашно, обществено и 

религиозно образование” (с. 12). Изводите в края на пар. 1.1. 

структурират пътя на развитието на монголското образование 

като цяло. 

- Представен е аналитичен хронологически преглед на развитието 

на българското висше образование, неговите направления 

(подготовката на специалисти за различните сектори на 

обществения и стопанския живот в България). 

- Анализирани са промените в двете страни след 1990 г., както и 

тяхното отражение върху образованието изобщо и върху висшето 

образование в частност. Въпреки на пръв поглед различните 

идеологии, става ясно, че между, проблемите, целите и 

стремежите на новите общества в двете страни има и много общи 

неща, като например, осъзнаването на стойността на човешките 

права и демокрацията, свободата на изразяване и пътуване, 

изграждане на пазарни икономики, засилване на 
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университетската автономия, появата на частни университети, 

структуриране на висшето образование (диференциране на 

бакалавърска и магистърска степени), засилено навлизане на 

новите технологии в обучението на студентите и пр. Докторантът 

е показал завидна информираност и компетентност в 

анализирането на тези сложни метаморфози (промени) на 

висшето образование в двете страни и на ниво законодателство и 

на ниво реализиране на промените на практика.  

- По същество в контекста на темата на дисертационния труд най-

голяма стойност има част 4, който се правят изводи за развитието 

на университетското образование в двете страни през последните 

десетилетия. Подчертава се стремежът за налагане на светско 

висше образование, независимо от различните идеологически 

основи и политическите доктрини, които доминират в двете 

страни. 

- Съпоставителният анализ от част 4 продължава и в заключението 

на дисертационния труд, с открояването на сходствата, 

различията и тенденциите в университетското образование в 

двете страни. Докторантът предлага и своето виждане за 

насоките на развитие на университетското образование в двете 

страни. 

Въз основа на очертаните достойнства на дисертационния труд 

могат да се очертаят и конкретните приносни моменти. 

 

5. Научни приноси 

Най-важните от тях могат да се обобщят по следния начин: 

- Най-сериозният принос на дисертационния труд е в 

обобщаването на общите тенденции в развитието на 

университетското образование в България и Монголия в периода 
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1990-2010, по-конкретно по отношение на : законодателството, 

организацията и управлението, състоянието и кариерното 

развитие на преподавателите, новата роля на студентите в 

университетския живот и в процеса на обучение, финансирането, 

качеството на образованието („пътищата за неговото 

повишаване”) търсенето на съответствие между предлаганите 

специалисти на изхода на университетското образование и 

търсенето на специалисти на пазара на труда. 

- Извършен е критичен  анализ на историческото развитие на 

висшето образование в двете страни до 1990 г. Похвално за 

чуждестранен докторант е сериозният анализ на случващото се в 

българското университетско образование. 

- Направен е аналитичен преглед на промените в двете страни 

(общества) след 1990 г. и случващите се демократични промени в 

сектора на висшето образование, както и на проблемите, които ги 

съпътстват. 

- Сериозен принос е „погледът отвътре” към висшето образование 

в Монголия. Коректният анализ дава възможност за сравнения 

със ситуацията у нас и в други европейски страни. 

 

 6. Бележки, препоръки и въпроси 

Към труда могат да се отправят и следните бележки и препоръки: 

 На с. 58 докторатът посочва, че в Приложение №1 са представени 

акредитираните висши институции в Монголия. Всъщност, раздел 

„Приложения” няма, а такива данни се съдържат в таблица 8 и в 

списъка на акредитираните към 2010 г. Висши учебни заведения (с. 59-

61). 

 Обособяването на раздел „Приложения”  би било полезно в 

случая за извеждането от основния текст (част 2) на някои таблици със 
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статистически данни, които не са обект на последвал подробен анализ 

(например таблици 3, 4, 5, 6, 7 и пр.). Там е мястото и на таблица 10 – 

учебният план на бакалавърската степен, след която не следва 

допълнителен анализ. 

 Липсва заключение за доказване или отхвърляне на хипотезата. 

 

Въпрос: 

- Какво значение за ВУЗ има повторното му акредитиране 

(Таблица 8 на с. 58) – дава ли това някакво предимство на 

съответното учебно заведение пред други, които са акредитирани 

само веднъж? 

 

6. Авторство на  дисертационния труд и приносите   

 В края на дисертационния труд е приложена „Декларация за 

оригиналност”, с която авторът на труда декларира, че са спазени 

условията за авторство при цитирането на източниците, използвани за 

теоретичната интерпретация на проблематиката, както и че трудът е 

първи по рода си. 

 

7. Преценка на публикациите: 

По тематиката на дисертационния труд  Туул Селенге  е  

представила 3 публикации – 2 от тях в сп. „Педагогика” и една статия в 

сп. „Образование” (под печат). 

 8. Авторефератът  

Авторефератът отговаря  на изискванията за такъв вид научно 

съчинение и отразява коректно основните акценти в дисертационния 

труд и неговите  научни приноси. 
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9. Заключение 

Предвид безспорните достойнства на дисертационния труд, 

въпреки бележките и препоръките, предлагам да се даде 

образователно-научната степен „доктор”  на  Туул Селенге . 

  

 

 

Рецензент: 

(проф. В. Гюрова) 

 

16. 12. 2013г. 
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