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СТАНОВИЩЕ  
 
относно докторска дисертация на г- жа Сун Юнхун  
 
Познавам г- жа Сун Юнхун от 2008 г., когато ми беше представена като 
гостпреподавател  
по китайски език в Центъра за източни езици и култури на СУ „ Св.  
Климент Охридски“. Тя заяви желанието си да планира и реализира 
изследователски  
проект, свързан с преподавателската й работа в България. От този момент 
съм  
консултант на проекта на г- жа Сун Юнхун за проучване на стратегиите за 
учене на  
китайски език на българските учещи и връзката между дадени стратегии и  
демонстрирани учебни постижения на учещите. В последните години 
стратегиите за  
учене са в центъра на внимението на изследователите в областта на 
езиковата методика  
и проучването им си е спечелило авторитет сред изследователите на учебния 
процес по  
втори език. Обикновено учебните стратегии се дефинират като специфични 
действия,  
предприети от учещия, за постигане на учебен процес, който е по- лесен, 
по- бърз, поприятен,  
по- автономен, по- ефективен и по- преносим в нов контекст. От началото на  
проекта на г- жа Сун Юнхун, както и сега, съм убеден, че изследоватлският 
проблем  
заслужава да бъде проучен по отношение на българските учещи.  
 
През 2008-20010 г. г- жа Сун Юнхун изпълни проекта си, като събра 
необходими и  
достатъчни данни за стратегиите на българските учещи от представителна 
извадка за  
цялата страна. Тя докладва резултатите си на няколко научни форума на 
национално и  
международно равнище. В 2011 г. г- жа Сун Юнхун се зачисли за задочен 
докторант в  
СУ „ Св. Климент Охридски“ ( аз бях избран за официален научен ръководител) 
и  
успешно изпълни индивидуалния си учебен план, одобрен от съответните 
научни  
съвети на СУ „ Св. Климент Охридски“.  
 
Изследователският план на г- жа Сун Юнхун има следните главни компоненти:  
 
 



• Цел: да проучи стратегиите за учене на китайски език на ученици в българските 
следни училища и студенти в българските висши образователни институции; да 
открие как изборът и прилагането на дадени стратегии се отразява на учебните 
постижения по китайски език; 

• Методология: да проведе анкетно проучване и да събере данни за стратегиите на 
учещите на равнище средно и висше образование; да използва стандартизирана 
анкета „Стратегически инвентар за езиково обучение" (SILL), 
littp://www2.education.iialberta.ca/staff/olenka.Bilash/best%20oP/o20bilash/SILL%20 
survey.pdf); 

• Анализ: да използва квалитативни и количествени методи, например аналитичен 
софтуер SPSS за обработка на събраните данни; 

• Заключения: да направи заключения относно отношението между стратегиите за 
учене, употребявани от учещите в България, и равнището на постиженията им 
по китайски език. 

Както посочих, изследователският план беше изпълнен през 2008-2010 г. 
Изследователката е събрала данни от различни образователни институции - средни 
училища и университети в България (автореферат. с.18). Извадката е представителна, 
защото включва всички главни образователни центрове, където се преподава китайски 
език на българи. LoBa е потвърдено от експертите, участвали във вътрешната защита на 
дисертантката, проведено в СУ „Св. Климент Охридски" на 21 ноември 2011 г. 
Събраните данни са представени ясно и точно и прегледът им е направен с адекватни 
аналитични методи. 

Откритията, обсъждането и заключенията на дисертантката са валидни и убедителни. 
Дисертацията е принос в теорията и практиката на обучението по китайски език в 
България и в езиковата методика изобщо. 

Авторефератът отразява много добре съдържанието на дисертационния труд. 

В заключение, убеден съм. че рецензираният дисертационен труд е качествен и 
отговаря на изискванията за научноизследователска работа. Препоръчвам на членовете 
на уважаваното научно жури на СУ „Св. Климент Охридски" да гласуват положително 
за даване на ОНС „доктор" на г-жа Сун Юнхун. 
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