
СТАНОВИЩЕ 

На доц. д-р Марина Георгиева Пиронкова 

За преподавателската и научно-изследователската дейност на  

доц. д-р Мая Любенова Чолакова 

по конкурс за избор на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика), 

обявен с Държавен вестник бр. 21 от 15 март 2022 г.  за нуждите на ФНОИ 

– Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

1. Съответствие с нормативните документи.  

Конкурсът за академичната длъжност „доцент“ по Социална педагогика за 

нуждите на Факултета по науки за образованието и изкуствата, Софийски 

унивeрситет „Св. Климент Охридски“ е законно обявен в ДВ , бр. 21/ 

15.03.2022 г. Конкурсът е обявен и се провежда при спазване на всички 

клаузи от ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. Това дава право 

на Научното жури да проведе оценяването на кандидата съгласно чл. 29 от 

ЗРАСРБ, чл. 60 от Правилника за неговото прилагане и вътрешните правила 

за развитие на академичния състав на СУ „Св. Климент Охридски”. В 

конкурса участва само един кандидат – доц. д-р Мая Любенова Чолакова, 

към момента преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

Кандидатът е представил пълния комплект от необходими документи за 

процедурата. 

2. Данни за кандидата. 

Доц. Мая Чолакова е завършила висшето си образование във ВПИ –

Благоевград със специалност „Дефектология“ и работи в ПУ „Отец Паисий“ 

в Благоевград. Започва академичната кариера в Югозападния университет , 



където работи от 1992 до 1999 г. В периода от 1999 до 2006 г. се реализира 

като инспектор по международни договори и програми в СУ където 

едновременно с това е докторант на самостоятелна подготовка и защитава 

през 2004 г. дисертация на тема „Социално-педагогически измерения на 

потенциала за учене при деца от етно-малцинствени общности“. 

Преподавателската дейност на Мая Чолакова продължава в периода от 2009 

г. до сега в Югозападния университет, където се хабилитира като доцент по 

научната специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика 

(социална работа с етно-културни общности) през 2009 г. Лекционните 

курсове, които води, са в областта на социалната педагогика и социалната 

работа; като на бакалавърско равнище те са шест, на магистърско – три, на 

докторско – един. Успоредно с това кандидатката чете лекции на английски 

език като хоноруван преподавател в магистърски програми в НБУ (2000, 

2008 г.)  и в СУ (2012 г.). 

3. Научно-изследователска дейност 

По наукометрични показатели доц. Мая Чолакова отговаря и надвишава 

изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“ – при 

минимални национални изисквания от 400 т., кандидатката има 605 т, което 

свидетелства за сериозна и последователна научно-изследователска 

дейност. 

Научната продукция на доц. д-р Мая Чолакова обхваща общо 49 

публикации, от които 17 са представени за рецензиране по настоящия 

конкурс.  

Публикациите се разпределят по вид, както следва: 2 монографии, 4 статии 

и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с с научна информация (3 в съавторство), 9  

статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикации в редактирани колективни томове (4 в 



съавторство), 2 студии, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикации в редактирани колективни томове. 

Трудът, който е представен като хабилитационен за настоящата процедура, 

е „Културното смирение“, издаден през 2022 г. Той заслужено предизвиква 

интерес и е резултат от продължителните изследвания на доц. Чолакова по 

темата за смирението във философски , социален и педагогически дискурс. 

Разработен е в обем от 270 с. и обобщава теоретичните и емпиричните 

изследвания на автора в област, която е нова не само за България. 

Хабилитационната монография представлява публикация с приносен 

характер в няколко насоки.  

 На първо място виждам задълбочен теоретичен анализ на разбирането 

за смирението в неговото развитие в религията, философията и 

психологията, а също и в области като образованието и социалната 

работа. Тази насока е отразена и в публикации № 3, № 7 и № 12 от 

списъка на публикациите, представени за участие в конкурса 

(документ 10В). 

 Ценен принос е изследването на обучението в бакалавърските 

програми по Социална педагогика и Социални дейности в 

българските университети през призмата на възможността на 

приложение на културното смирение при подготовката на 

специалисти за помагащите професии. 

 Обогатява теоретичните изследвания на ценностите и добродетелите 

в контекста на помагащите професии. Тази насока е развита и в 

публикация № 16. 

Публикациите, представени за участие в конкурса, свидетелстват за научно-

изследователските интереси на доц. Чолакова, като се очертават няколко 

основни тематични области. Освен културното смирение, обект на 

последователни изследвания е проблемът за овластяването на 



специалистите от помагащите професии, представен в публикации № 13, № 

14, № 17. 

Фокус в научните изследвания на доц. Чолакова са социалната подкрепа и 

социалните услуги за различни групи потребители. Приносен характер имат 

анализът на услугите в общността за хора с увреждания (№ 8 и 11), за 

семейно-ориентиран подход в социалната работа (№ 6), за подкрепа на 

семейства с деца в риск (№ 11). Интегрираният подход към потребностите 

на популации в риск чрез социални и здравни услуги е изследван в 

публикации № 5 и № 15. 

Модернизирането на висшето образование и развитието на дистанционно 

обучение е изследвано във връзка с практика, базирана на доказателства (№ 

4). 

Свидетелство за постиженията на кандидатката са цитиранията на нейните 

публикации (представени в документ № 13) в български и чуждестранни 

научни списания и сборници. 

Научноизследователската дейност на доц. Чолакова се реализира през 

годините чрез редица проекти, през 2018-2019 г. тя е Фулбрайтов 

стипендиант, а последните десет години е участник, координатор и 

ръководител на 13 проекта на национално и международно равнище. 

Избирането  й като член на Управителния съвет на Българската асоциация 

по социална работа, на Академичния съвет по въпросите на бежанците към 

ВКБООН – България и на УС на СНЦ „Зона Семейство“ отразява оценката 

на професионалните качества и квалификация. 

4. Преподавателска дейност 

Доц. Чолакова е утвърден преподавател с богат опит. През последните 

години годишната й натовареност надвишава 500 часа годишно. Участва в 

обновяването на учебната документация и осъвременяването на учебните 



програми. Участва в дейността по ЕРАЗЪМ+, работи със студенти и 

докторанти. Научен ръководител е на 5 докторанти, от които 2 вече са 

защитили. 

Заключение 

След като се запознах с всички представени документи и специално с 

научните трудове, категорично подкрепям и препоръчвам на уважаемото 

жури избора на доц. д-р Мая Любенова Чолакова за „доцент“ по 

направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) при ФНОИ на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

16.06.2022 г.                                      Изготвил становището: 

Доц. д-р Марина Пиронкова 

 

 

 

 

 

 

 

 


