
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Хрисула Недялкова - член на научно жури в конкурс 

за заемане на академичната длъжност професор, обявен от СУ 

„Св. Климент Охридски” 

Относно: Конкурс за професор по професионално направлениe 

1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика),  

обявен в ДВ, бр. 67 от 28.07. 2020г. 

 

Със заповед №  РД-38-450 от 28.09.2020г. на Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски” съм определена за член на Научното жури за 

осигуряване на процедура по конкурс за професор по професионално 

направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) с единствен 

кандидат в конкурса доц. дн Розалина Пламенова Енгелс -Критидис.  

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Документите и материалите на кандидата в конкурса са оформени 

прецизно и дават възможност за пълна оценка в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му, както и на 

Правилника на СУ „Св. Климент Охридски”.  

 

Общи данни за кандидата 

Доц. дн Розалина Пламенова Енгелс-Критидис получава базисното си 

висше образование през 1998г. в СУ „Св. Климент Охридски” - Бакалавър по 

предучилищна педагогика с професионална квалификация Детски учител, 

като успоредно завършва и Втора специалност история с професионална 

квалификация Учител по история. През 1999г. защитава ОКС Магистър по 

предучилищна педагогика със специализация „Педагогика на масовата и 

художествената комуникация”. През 2004г. защитава докторска степен по 

педагогика с дисертационен труд на тема „Изграждане на умения за 

интерпретиране на иносказателността на пословици и поговорки у 5-7-

годишни деца”. 

Академичната си кариера започва през 2000г. като хоноруван асистент 

СУ “Св. Климент Охридски” във Факултета по начална и предучилищна 

педагогика. Щатен преподавател - старши асистент е от 2006г – 2008г., а 

главен асистент по предучилищна педагогика – от 2008 – 2014г. От май 

2014г. до момента е доцент в професионално направление 1.2. Педагогика 

(Предучилищна педагогика - овладяване на езика и развитие на речта), а  от 

2020г. е доктор на науките.  



Авторката притежава отлична теоретична подготовка и богат 

професионален опит, в резултат от което са и многобройните й академични 

и експертни активности.  

В конкурса  доц. Енгелс-Критидис участва с научна продукция, 

която е по профила на обявения конкурс, отговаря на минималните 

национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ. В справката за 

изпълнение на минималните национални изисквания се вижда, че научната 

продукция на кандидатката по групи показатели А и Б  е изпълнена, а по 

показатели Г, Д и Е - значително надвишава необходимите за заемане на 

академичната длъжност професор. Разпределението на точките по 

показатели е следното: 

Показатели Брой точки 

Група показатели А  

Група показатели Б 

Група показатели В 

Група показатели Г 

Група показатели Д 

Група показатели Е 

 

  50 

100 

100 

536 

725 

   420,6 

 

Общ брой точки 1931,6 

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

 

Научните резултати отразяват в голяма степен преподавателските и 

базисните научни интереси на кандидатката, които могат да се обединят в 

няколко професионални и тематични области: Педагогика, Предучилищна 

педагогика, Педагогика на овладяването на езика и развитие на речта, 

Интеркултурно образование, Педагогика на масовата и художествената 

комуникация, Ранно чуждоезиково обучение, Сравнително предучилищно 

образование, Изследователски технологии в образованието, Приобщаващо 

образование, Индивидуализация и диференциация в образованието, 

Паремиология и др. По проблеми от тези области са над 50 участия в 

срещи, семинари и конференции у нас, 14 – в чужбина, 7 лекции в 

чужбина, 6 участия в научни колеги на списания в чужбина, 7 участия в 

научни и практико-приложни проекти. Участва в 9 спецализации и 

квалификации в чужбина, има 14 награди, стипендии и постижения. 

Научната продукция на кандидатската включва: 8 монографии, от 

които 2 самостоятелни, 6 глави от колективни монографии, 3 студии в  

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 



данни с научна информация, 6 студии, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране/публикувани в редактирани колективни 

томове, 4 статии, доклади, рецензии и други публикации в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация, 21статии, доклади и други публикации  в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове, 1 учебник в съавторство с колеги от катедрата, 1 

публикувано  учебно пособие – Сборник с педагогически ситуации за 

запознаване с многообразието и уважение към различието - за деца от 

предучилищна възраст, което се използва в мрежата на детските градини,  

3 научни редакции и съставителства.  

На фона на богатия спектър на научни области сред 

публикационната й дейност по темата на конкурса се откроява  

монографията „Индивидуализация и диференциация на педагогическото 

взаимодействие в детската градина”. На базата на богат и критичен анализ 

и резултати от психолого-педагогическо изследване са изведени аспектите 

на значимостта на индивидуализацията и диференциацията на 

педагогическото взаимодействие в детската градина с фокус осигуряване 

най-стимулираща образователна и емоционално комфортна среда на 

детето. 

Другите значими фокуси  сред научните интереси на доц. Енгелс – 

Критидис са публикациите й върху изследване на сравнитените аспекти на 

предучилищното образование у нас и в други страни – Словакия, Испания, 

които пък са проекция на интереса й към интеркултурността и проекциите 

й в образованието. 

Публикациите й са тясно съотнесени към научната специалност на 

обявения конкурс и свиделстват за достигнатото равнище на интеграция на 

научно-изследователските търсения и преподавателски опит. 

 

Преподавателска дейност 

 

Всички научни активности на доц. Енгелс-Критидис са реализирани 

в преподавателската й дейност. Като доцент в катедра „Предучилищна и 

медийна педагогика” тя води лекционни курсове в ОКС „бакалавър” - 

Въвеждане в специалността, Увод в предучилищната педагогика, 

Предучилищна педагогика, Педагогика на овладяването на езика и 

развитие на речта, Изследователски технологии в предучилищното 

образование, в ОКС „магистър” изнася авторски цикъл лекции на 

английски език - Интеркултурна компетентност на учителите и 

Образователни аспекти на интегрирането на деца – мигранти. Разработила 

е и води леционни курсове по няколко задължинелно избираеми 

дисциплини. Има лекционна ангажираност и в други катедри и 

специалности на ФНОИ.  



Успешно работи с докторанти - била е научен ръководител на 5 

успешно защитили докторантиа, като 4 от тях са защитили дисетациите си 

на английски език. 

Авторката притежава отлична теоретична подготовка и богат 

професионален опит, в резултат от което са и многобройните й академични 

и експертни активности.  

Приемам приносите, които кандидатката е отразила в документите 

на конкурса. Обобщено, те отразяват основните научни и приложни 

постижения на научната й продукция, както следва: 

o Дейността на доц. дн Енгелс-Критидис се характеризира с 

иновативна визия и с успешни опити да синергизира науката и практиката. 

o Специфичният и компетентен интерес на кандидатката към 

проблемите на предучилищното образование прави анализа на основни 

концепции,  теории в тази област особено ценни.  

o В поредица от публикации е направен цялостен профил на детския 

учител в контекста на ролята му за ефективно педагогическо 

взаимодействие 

 

Оценка на личния принос на кандидата 

 

Личният принос на доц. дн Енгелс – Критидис за развитие на 

педагогическото познание, в частност – в областта на предучилищната 

педагогика, в теоретичен и практически аспект е неоспорим. 

Формулираните приноси  и получените резултати са лична нейна заслуга. 

 



Заключение: Документите и материалите, представени от 

единствения кандидат в конкурса отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България. Научната 

и преподавателската квалификация на доц. дн  Розалина Пламенова - 

Енгелс - Критидис е несъмнена.  

Постигнатите от нея резултати в учебната и научно-

изследователската дейност, напълно съответстват на специфичните 

изисквания на Факултета по науки за образованието и изкуствата във 

връзка с приложението на ЗРАСРБ.  

Вследствие доказаните научни приноси и постижения, следващи от 

анализа на научната продукция и преподавателската активност на 

кандидатката в настоящия конкурс, давам своя положителен вот и 

предлагам на членовете на уважаемото научно жури да изготви доклад-

предложение до Факултетния съвет на ФНОИ към СУ „Св. Климент 

Охридски” за присъждане на доц. дн  Розалина Пламенова Енгелс- 

Критидис академичната длъжност „професор” в научна област 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

(Предучилищна педагогика) за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”  

 

Дата: 18.10.2020г. Изготвил становището: 

доц. д-р Хрисула Недялкова 
 


