
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Мария Стоянова Алексиева, 

Бургаски свободен университет 

 

ОТНОСНО: научните трудове на доц. д-р Радка Емилова Василева, 

представени за участие в обявения в ДВ бр. 21 от 13.03.2020 г. конкурс за 

заемане на академичната длъжност «професор» в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Педагогика, анимация и образование) – 1 (един) за нуждите на ФП, 

обявен от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Становището е възложено по решение на Научното жури, определено 

със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.  

Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Радка Емилова Василева, 

преподавател във Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“.  

Подадените документи отговарят на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и на Правилника за неговото 

прилагане за заемане на академичната длъжност „професор”.  

 

I. Биографична справка и обща характеристика на трудовете на 

кандидата  

Доц. д-р Радка Емилова Василева заема академичната длъжност 

„доцент“ във Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“, катедра 

„Дидактика“ от 2007 година.  

Има присъдена научна степен „доктор“ в област 1. Педагогически науки 

(диплома №25308/03.08.1998 г.)  

Освен като преподавател през годините на професионално и личностно 

развитие заема други длъжности (Управител и творчески ръководител на 

Образователен театър-ООД и на театър „Забавна наука“-ЕООД) и изпълнява 

редица социални ангажименти (член на борда на редакторите на списание за 

образование в САЩ; член на управителния съвет на „Академия за деца“ към СУ 

„Св. Климент Охридски“.  

Участва като обучител и консултант в различни по вид обучения. 



Публикациите и резултатите от научноизследователската дейност на 

доц. д-р Радка Василева намират приложение във водените от нея  лекционни 

курсове и семинарни упражнения в рамките на 7 академични курса. 

Списъкът на дисциплините, по които доц. д-р Радка Василева има 

академична натовареност я представят като необходим преподавател в 

катедра „Дидактика“ във Факултета по Педагогика  при СУ „Св. Климент 

Охридски“.  

Резултатите от проведените теоретични и практико-приложни 

изследвания показват, че тя непрекъснато актуализира и обогатява учебното 

съдържание по академичните дисциплини, които води.  

Доц. д-р Радка Василева участва в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „професор“ с  14 броя научни трудове за рецензиране, както следва:  

- Монографии – 2;  

- Учебници - 1 бр.;  

- Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 4 броя; 

- Статии и доклади, публикувани в нереферирани издания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 7.  

Посочените публикации са със специфичен стил на изложение, което 

откроява конкретните научни интереси и експертиза на кандидата и дава 

възможност да бъдат диференцирани оригиналните приноси.  

Трудовете не са представяни за участие в други конкурси за присъждане 

на научни степени и академични длъжности.  

От представената справка за цитиранията се вижда, че в научната 

литература в публикации на български и чужди автори има открити 22 

(двадесет и две) цитирания.  

Научната продукция на кандидата се характеризира с методологическа 

издържаност и прецизност.  

Начинът на разработване и представяне на резултатите, стилът, езикът и 

външната форма отговарят на изискванията и стандартите за академични 

научни публикации.  

С представените за участие в конкурса научни трудове и забелязаните 

цитирания, доц. д-р Радка Василева отговаря на минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор”, област на висше 



образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, съгласно Приложение към чл. 1а, ал. 2 на Правилника за прилагане 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България (Ново - 

ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) – Минимални национални изисквания към 

научната, преподавателската и/или художествено творческата или спортната дейност на 

кандидатите за придобиване на научна степен и зазаемане на академичните длъжности 

"главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални 

направления в Област 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.1. Теория и 

управление на образованието, 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по... . 

 

Основният хабилитационен труд на доц д-р Радка Василева се центрира 

върху специфичния за теорията и за практиката Арт анимационен подход.  

Откроява се основният принос, произтичащ от дефинирането на Арт 

анимационния подход в образованието.  

Той е представен многоаспектно в контекста на различни научни 

области: философия, педагогика, изкуство и обществени науки.  

Анализирано и  проследено е неговото начало посредством културно-

историческо и социално-педагогическо интерпретиране на арт анимирани 

практики, които поетапно се превръщат в специфични със своето въздействие 

феномени на визуалното изкуство и образование.  

Втората монография „Модел на образователна драма в училище“ 

разкрива и доказва значимостта на образователния театър за училищното 

образование и функционирането му като ефективен модел за обучение.  

В нея са посочени многобройни обучителни, възпитателни, 

социализиращи и културно-ценностни резултати при използването на 

образователна драма в европейски и световен мащаб. В тяхната свързаност и 

перспектива е презентиран и самия Модел на Училищна Образователна Драма 

като развиващ отделната личност в контекста на групови и индивидуални 

преживявания, формирани в специално конструирана чрез драма техники и 

събития среда, в която се осмисля, анализира, интерпретира и оценява личен и 

групов преживелищен опит. 

Двата монографични труда, представени в конкурса заслужават висока 

оценка, както по актуалност на разглежданата проблематика, така и по степен 

на задълбоченост на нейното анализиране. 

 



II. Преподавателска и научно-изследователска дейност на кандидата  

Преподавателската дейност на доц д-р Радка Василева се свързва със 

Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“.  

Много активно е участието й и в обучения по краткосрочни и дългосрочни 

курсове, специализации и проекти.  

От справките за учебна натовареност се вижда, че доц. Василева има 

необходимия годишен хорариум. Нещо повече, академичните й курсове са 

подсигурени и с авторски разработки.  

Подробното запознаване с документите на доц. д-р Радка Василева 

показва, че тя има значим академичен и учебно-методически опит и се е 

утвърдила като авторитетен преподавател с успешна практика в подготовката 

на специалисти в областта на педагогическата наука.  

Научната дейност на доц. д-р Радка Василева е посветена на 

изследването на редица актуални и значими въпроси на педагогиката и на 

анимацията в образованието.  

 

III. Основни научни и учебно-методически приноси в трудовете на 

кандидата  

Приносите в трудовете на доц. д-р Радка Василева могат най-общо да 

бъдат характеризирани като:  

 разкриване и доказване на нови, съществени страни и характеристики 

на актуален и значим за педагогическата наука, подход (Арт анимационният 

подход) и приложението му в педагогическата практика;  

 формулиране на нови идеи, концепции и подходи в областта на АРТ 

анимацията в образованието;  

 нови знания по третираните научни проблеми;  

 създаване на оригинално научно и учебно съдържание.  

Научни приноси  

Научните приноси в трудовете са в професионалното направление 1.2. 

Педагогика.  

Те са получени в резултат от обобщаване на проведените от кандидата 

теоретични и приложни изследвания и могат да се открият в представените за 

рецензиране по конкурса научни публикации.  

Научните приноси могат да се формулират, както следва:  



1. Дефиниран е и е представен многоаспектно оригинален Арт 

анимационен подход в образованието. 

2. Представени са оригинални приложни формати на Арт анимационния 

подход за целите на училищното и неформалното образование.  

3. Разработван е функциониращ модел на Образователен театър 

„Забавна наука“, който работи успешно в образователната система за ученици 

и за учители, свързан е с целите на обучението и на възпитанието и може да се 

използва за решаване на социални проблеми и междуличностни конфликти.  

4. Създаден е авторски теоретико-приложен модел на образователна 

драма “Училищна образователна драма”.  

 

IV. Заключение и предложение  

Цялостното запознаване с преподавателската и научно-приложната дейност 

на доц д-р Радка Василева дава основание да бъдат направени следните 

заключения за нейните качества, а именно: 

- Организира и ефективно провежда възложената академична и проектна 

дейност. 

- Успешно реализира научни и приложни изследвания в областта на 

педагогиката и на образователния театър.  

С оглед на изследователските качества на кандидата, натрупаният 

изследователски и професионален опит, оценявам положително кандидатурата 

на доц. д-р Радка Емилова Василева за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ в Област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

Професионално направление: 1.2. Педагогика (Педагогика, Анимация и 

образование) в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, катедра 

„Дидактика“. 

  

Член на научното жури: 

………………………………… 

проф. д-р Мария Алексиева 

 

 

15.09. 2020 г.  

гр. Бургас                                                                  


