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(В РАЙОНИ, НАСЕЛЕНИ С БЪЛГАРИ МЮСЮЛМАНИ)“ с автор г-жа Василка Златкова 

Баничанска, докторант в Факултет по педагогика на Софийски университет  “Св. Климент 

Охридски”,  с научен ръководител: доц. д-р Радка Питекова 

Изготвил становището: д-р Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет 

“Паисий Хилендарски”, e-mail: g_tzokov”@abv.bg 

 

 АКТУАЛНОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Избраната от докторантката тема е актуална и значима за управлението на българската 

образователна система. Това е така, защото изследването на управлението на училището в 

мултикултурна среда, е проблем пряко свързан с търсенето на възможности за повишаване 

ефективността на педагогическите процеси в българското училище. Като опит за решение на 

този проблем, авторката представя в текста на дисертацията теоретичен анализ, емпирично 

изследване и заключения,  които звучат убедително и имат иновативен характер. Това е голям 

плюс на дисертационния труд, който има безспорен принос в теорията и практиката на 

образователния мениджмънт в България и процеса на обучение в българското училище като 

цяло. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд в структурно отношение се състои от Увод, Заключение и три 

глави. Авторката е използвала 121 литературни източници на български и английски език.  

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ И ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

● Значимостта на разработения проблем и използване в емпиричното изследването на 

разнообразни методи анкетиране (Анкета № 1 за директори и Анкета № 2 за ученици; фокус-

група от студенти българи мюсюлмани от Висшето ислямско училище в София; беседа; 

● Задълбоченият, комплексен анализ на теоретичните постановки, свързани със 

същността на понятието мултикултурна среда и процесите на организация и управление на 

училище в мултикултурна среда; 



 
 
● Осъщественото емпирично изследване, което несъмнено носи нова научна 

информация в полза на развитието на разглеждания проблем. Изследването печели с това, че 

е проведено в средни и висше училище намиращи се във различни райони, населени с 

българи мюсюлмани;  

● На основата на много добрия количествен и качествен анализ на резултатите от 

изследването, докторантката формулира адекватни обобщения и изводи, свързани с 

управленската и образователната практика училищата, функциониращи в мултикултурна 

среда; 

● Предложеният за рецензиране труд има качествата на оригинално научно изследване, 

което модерен поглед върху един значим за образователната теория и образователната 

практика проблем: спецификите на управлението на училището в мултикултурна среда.

  

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Към дисертационния труд могат да се отправят някои бележки и препоръки: 

● Считам, че дисертационният труд щеше да придобие по-аналитичен характер, ако към 

всяка глава авторката бе формулирала по-конкретни обобщения и изводи, свързани с 

изследваните проблеми. 

● Според мен по-сполучливо би било в структурно отношение, Глава трета. “Някои 

емпирични измерения на проблема”, да се раздели на две глави – трета глава “Дизайн на 

емпиричното изследване” и четвърта глава. “Анализ на резултатите от емпиричното 

изследване”. 

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Въпреки тези отправените препоръки, считам, че дисертационният труд на г-жа 

Василка Баничанска е задълбочено, теоретико-приложно изследване и има своите 

неоспорими научни достойнства. Авторефератът отразява точно съдържанието на 

дисертацията. Списъкът на публикациите по темата на дисертационния труд включва 6 

заглавия – студия и статии в научни списания и сборници издадени в България. 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемото Научното жури да 

присъди на г-жа Василка Баничанска образователната и научна степен „доктор“, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика, 

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Управление на образованието). 

 

Член на Научното жури…………………… 

20.03.2012                                                                                                   (проф. д-р Галин Цоков)  


