СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Любомир Попов
за присъждане на академичната длъжност „доцент” по област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.4. Социални дейности (Социална работа), за потребностите
на катедра „Социална работа” към Педагогически факултет на Шуменския
университет “Епископ Константин Преславски” с единствен кандидат
гл. ас. д-р Росица Петрова Михайлова

1. Биографични данни и професионална реализация.
Във връзка с профила на конкурса от значение са следните данни за
образователното и професионалното развитие на гл. ас. д-р Росица
Михайлова:
● Базовото ѝ образование напълно отговаря на профила на конкурса
– Р. Михайлова е бакалавър и магистър по Социална педагогика
(магистърска програма „Социална работа с бежанци”), и е защитила
докторат по Теория на възпитанието и дидактика (Социална работа)
(„Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформиране
институциите за деца, лишени от родителска грижа” (на германския опит);
● В продължение на пет години е социален педагог в „Младежка
помощ Шумен” ЕООД с предмет на дейност интензивна индивидуална
социално-педагогическа работа с немски деца в риск и девиации в
поведението;
● След завършване на бакалавърската степен тя участва в различни
специализации под ръководството на водещи обучители в областта на
социалната педагогика, което показва траен интерес към проблематиката и
собственото развитие.
Тези данни дават основание за извода, че гл. ас. д-р Росица
Михайлова притежава богата професионална подготовка и социалнопедагогически опит, което е пряко позитивно основание за участие в
конкурса и за присъждане на академичната длъжност „доцент” по
посочения профил.

2. Преподавателски статус.
В ШУ гл. ас. д-р Росица Михайлова е в продължение на 10 години
хоноруван преподавател (асистент), а от 2015 г. – и щатен преподавател
(главен асистент). В бакалавърска степен води занятия по впечатляващо
голям брой дисциплини в специалностите Социална педагогика и
Социални дейности: Социална политика; История на социалната работа;
Социална работа с група; Тренинг Водене на интервю; Тренинг Работа на
терен; Социално включване; Социална работа с деца и младежи от
рискови групи; Управление на социално-педагогически институции и
Тренинг - работа с деца и семейства. Ръководството на факултета ѝ е
възложило и занятия в магистърска степен по дисциплината Социални
дейности и услуги чрез НПО – в МКС „Регулиране и контрол в системата
на социалните дейности”, специалност „Социални дейности”.
Във връзка с Допълнителните показатели по чл. 57а от ППЗРАСРБ
(Чл. 27 от ЗРАСРБ) констатациите за преподавателската дейност са, че гл.
ас. д-р Р. Михайлова:
● е разработила учебни програми по: Тренинг Водене на интервю;
Тренинг Работа на терен; Социално включване; Социална работа с деца и
младежи от рискови групи; Социална работа с група на английски език за
нуждите на програма Еразъм към ШУ „Еп. К. Преславски”.
● за занимания в практическа среда извън висшето училище или
научната организация е разработила учебна програма за образователния
проект: Интензивна обучителна програма по интернатен мениджмънт
„Детето в центъра на интерната”, Сейнт Майкъл, Намибия, 2015 г.
(Educational project: Intensive Training Program in Hostel Management “A
Child Centered Hostel” – at RC Mission St. Michael, Outjo, Namibia). Тя е
координатор на горепосочения проекта и изнася лекционни курсове и
упражнения по дисциплините: Въведение в работата в екип; Обща и
възрастова психология, Педагогика, Развлекателни дейности (за смислено
и забавно организиране на свободното време на децата) в периода юниавгуст’2015 и юни-август’2016 г.
Този натрупан преподавателски стаж може да се квалифицира като
напълно достатъчен и в подкрепа на кандидатурата на гл. ас. д-р Р.
Михайлова за на академичната длъжност доцент по обявения профил.

3. Научно-изследователска дейност и публикации.
В конкурса гл. ас. д-р Росица Михайлова участва с три монографии,
25 статии и доклади (от тях 15 в електронни издания и три под печат). Част
от тях са на латиница. За тези от тях, в които е съавтор, кандидатът има
декларации за съгласие за участие в конкурса от другите съавтори. Като
основни направления и изводи от публикациите може да се каже:
► Анализирате се и се популяризират добри практики, предимно от
Германия (в две от монографиите и голяма част от статиите). В тези
публикации авторът демонстрира отличното познаване на европейския,
германския и българския опит в областта на социалните услуги за деца и
представя своите критично-теоретични основания за неговите алтернативи.
В монографиите „Германският опит с детските институции” и
„Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца в български
условия” в частност се доказва нуждата от промени както чрез развитието
на социални услуги в общността и алтернативна семейна грижа, така и
чрез
закриването
и
преструктурирането
на
съществуващите
специализирани институции;
► Монографията „Социално-педагогически предизвикателства в
саваната в Намибия”, както и някои статии, посветени на интернатната
система в Намибия, доказват разширените „географски” мащаби на
компетенциите на гл.ас. Р.Михайлова относно социалните услуги за деца.
Специално обаче следва да се подчертае прякото участие на автора в
организацията и практическата обучителна дейност за подготовка на кадри
за тази сфера там. Считам, че отразеният в монографията и статиите
теоретико-методически опит далече надхвърля ограничеността на
регионалните местни постижения, а има пряко отражение върху
преподавателската дейност на Р. Михайлова в ШУ, чрез която тя подготвя
бъдещи кадри в тази сфера за нашите условия.
► Констатираните цитирания на публикации на гл.ас. д-р Р.
Михайлова са 7.
►Във връзка с Допълнителните показатели по чл. 57а от ППЗРАСРБ
(Чл. 27 от ЗРАСРБ):

● относно работа със студенти и докторанти, включително
съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски
проекти:
○ съавторство в публикации с докторанти – 2 статии;
○ съвместна работа в проекти – 1 проект: Проект № РД -08135/08.02.2016 на ШУ „Еп. К. Преславски”, „Изследователска дейност
свързана с приложната социална работа”, Шумен, 2016 г.
● има 4 участия в научноизследователски проекти;
● има 4 участия с доклади на международни и национални научни
форуми.
Общото впечатление от научно-изследователската дейност,
публикациите и Допълнителните изисквания е, че гл. ас. д-р Р. Михайлова
проявява устойчив интерес по тематика, която отговаря на профила на
конкурса. Студиите, статиите и научни съобщения са публикувани в
престижни списания, сборници и годишници, което е доказателство за
позитивната им оценка от страна на колегиалната общност.
4. Заключение.
Считам, че демонстрираните качества на гл. ас. д-р Росица
Михайлова като изследовател и преподавател дават основание тя да заеме
академичната длъжност „доцент” по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4.
Социални дейности (Социална работа), за потребностите на катедра
„Социална работа” към Педагогически факултет на Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски”.

15.03.2017 г.

Изготвил становището:
проф. д-р Любомир Попов

