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Настоящият текст на становище е съставено на основата на актуалния
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски". Познавам като
научен ръководител кандидатката и рецензирания научноизследователски
проект, изпълнен в Катедрата по методика на ФКНФ.
Изискванията на Раздел III Условия и ред за придобиване на
образователна и научна степен "доктор" на посочения правилник са
изпълнени: кандидатът е положил успешно изпитите и изпълнил останалите
задачи съгласно индивидуалния план и е подготвил дисертационен труд с
резултатите от изследванията си. Дисертационният труд, представен за
присъждане на ОНС „доктор“, съдържа научни и научноприложни резултати,
които представляват оригинален принос в науката (Чл. 64). Трудът показва,
че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по педагогика на
езика и притежава способности за самостоятелни научни изследвания.
Проектът е от типа "изследване и развитие". Главната цел е теоретично
проучване на темата и практическо разработване на интегрирана методика на
обучение по английски език и география (карстова тематика), подпомогната
от ИКТ. Тази цел, както и проблема и темата на работата, са поставени
правилно и са постигнати от кандидата. Избраните методи CLIL и CALL са
утвърдени в теорията и практиката на педагогиката на езика като ефективни
и ефикасни учебни стилове от комуникативен тип. Те са и актуални,
доказателство за което е публикуваният доклад на Европейската комисия и
на ECML, "Improving the effectiveness of language learning: CLIL and CALL"
(2014). Като научноизследователски проект разработката е пълна. Изпълнен е
протоколът на проучването. Направени са авторски изводи и препоръки.

1

Становище
Дисертационният труд е представен във вид и обем, определени от
първичното научно звено. Трудът съдържа: заглавна страница; съдържание,
увод; изложение; заключение - резюме на получените резултати с декларация
за оригиналност; библиография. Текстът е в обем 237 стр., от които 195 са
изложение, а останалите съдържат библиография и приложения. Ще
отбележа веднага, че библиографията е необходима и достатъчна за
научноизследователски проект като този. Специално във връзка с избраната
тема някои практики и публикации (български и чуждестранни) са
задължителни за прилагане (например практика на т.нар. "интензивно
обучение", опит на учебния план за смесена подготовка на учители по
английски език и биология, наличен във ФКНФ, разработки по CLIL и CALL,
посочени по-горе).
В заключение, смятам, че дисертационният труд на може да бъде
оценен високо. Предлагам на членовете на уважаваното научно жури да
дадат положителна оценка на работата и да присъдят ОНС "доктор" по
научно направление "Педагогика на обучението по" на г-жа Ренета
Викторова Вълкова.
………………………
Проф. дпн Т. Шопов
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