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       N 1. Данни за дисертанта. 

Ергиджан Осман Алиндер- Исмаилова- през 2003г. завършва  ШУ 

„Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен, бакалавър, специалност 

„Английска филология“- филолог и учител по английски език и 

литература. По- късно през 2005г. е завършила в  ШУ „Еп. Константин 

Преславски“ гр. Шумен, магистър, специалност „Английска филология“, 

направление: „Лингвистика и превод“, Теория на езика и превода, 

Специални теории на превода, Превод на художествени и специализирани 

текстове, Теория на устния превод, Превод на обществено- политически 

текстове (консекутив- практикум), Езикова нормативност, Анализ на 

дискурса, Интеркултурна комуникация. От 2015г. е зачислена като редовен 

докторант в катедра „Социална педагогика“  в ШУ „Еп. Константин 

Преславски“ гр. Шумен в докторска програма Теория на възпитанието и 



дидактика (Социална педагогика), област на висше образование: 1. 

Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика. 

От м. октомври 2001г. до юни 2003г.  Ергиджан Осман Алиндер- 

Исмаилова работи в Професионална техническа гимназия „Симеон 

Велики“, Велики Преслав като преподавател по английски език. От април 

2002г. до август 2003г. работи като сътрудник в Международен отдел и 

секретар на Ректорското ръководство в ШУ „Еп. Константин Преславски“. 

От септември 2003г. до февруари 2008г. работи като организатор във 

Функционален деканат „Чуждестранни студенти, специализанти и 

докторанти“ в ТУ гр. Варна. От март 2007г. до март 2008г. е координатор в 

Център за младежки програми- Шумен. От април 2008 до ноември 2015г. 

работи в ШУ „Еп. Константин Преславски“ като главен специалист в 

Център за международно сътрудничество и проекти. От ноември 2015г. до 

август 2017г. е координатор на ректорското ръководство в ШУ „Еп. К. 

Преславски“. От август 2017г. до момента работи като главен координатор 

на ректорското ръководство в ШУ „Еп. Константин Преславски“.  

N 2. Данни за докторантурата. 

Ергиджан Осман Алиндер- Исмаилова изпълнява в срок учебните 

задължения и успешно полага изпитите по време на обучението по 

докторската програма. 

 При реализирането на дисертациoнната процедура няма допуснати 

нарушения на нормативните изисквания.  

N 3. Данни за дисертацията и автореферата. 
 Представената от Ергиджан Осман Алиндер- Исмаилова социално- 

педагогическа разработка върху съвременните социални аспекти на 
интеркултурната комуникация в сферата на висшето образование е 
актуален психологически, педагогически и социален проблем. Той е 
свързан с  това, че положителният ефект от процесът на глобализация е 
ежедневната комуникация с представители на различни културни, 
етнически и религиозни групи.  

Изборът на темата на дисертационният труд е провокиран от 
нарасналият междукултурен обмен във всички сфери на човешката 



дейност. От друга страна мултикултурната разновидност в съвременната 
образователна система, изразена в различните етнически, религиозни, 
културни и езикови измерения, е едно от най- сериозните 
предизвикателства пред нейното управление. Ролята на междукултурната 
компетентност е призната както на национално, така и на международно 
ниво. 

Избраната тема е изключително актуална, тъй като докторантът 
разкрива, че при специфичните съвременни обстоятелства учащите и 
работещите в сферата на висшето образование са изправени пред 
предизвикателството да взаимодействат ефективно и ежедневно с 
носители на различен език и култура. 

В представеният за рецензиране дисертационен труд се проследяват 
социалните аспекти на интеркултурното взаимодействие. Направен е 
сполучлив преглед на проблемите и перспективите свързани с 
интеркултурното взаимодействие /глава първа на дисертационния труд/. 
Вниманието е насочено към националната и етническа култура в условията 
на глобализация. Специално място е отделено на интеркултурното 
взаимодействие в педагогическата работа /глава втора на дисертационния 
труд/. Авторът изчерпателно търси и разглежда условията, проблемите и 
ресурсите във висшето образование свързани с интеркултурните 
компетентности във висшето образование /глава трета на дисертационния 
труд/. Посочва етичните аспекти и ограничения. Представя студентската 
мобилност като предпоставка за развитие и усвояване на интеркултурни 
компетентности сред студентите.  

Направените анализи на социалните аспекти на интеркултурната 

комуникация в сферата висшето образование са важен професионален 

принос на Е. Алиндер- Исмаилова и особено в желанието, и да предложи 

възможни решения за развитието на интеркултурните компетентности и 

особености на комуникацията в сферата на висшето образование. Друг 

съществен момент е, вещото и внимателно представяне на националната и 

етническа култура в условията на глобализация. В дисертационния труд 

ясно са посочени целта, обекта, предмета на изследване и задачите, които 

произтичат от поставената цел. Хипотезата и понятийният апарат са 

формулирани прецизно, и ясно. Приемам структурата и вътрешната 

организация на дисертационния труд, тъй като отговарят напълно на 

научните изисквания за подобен род разработки. Основните части на 

дисертационния труд са логически свързани. Научният апарат е много 



добър, цитирането- достоверно и коректно, източниците и авторите- 

съдържателно изчерпателни. Авторът има сполучливи анализи, 

коментарии и оценки. На тази база извежда изключително актуални 

препоръки за социалните аспекти на интеркултурната комуникация в 

сферата на висшето образование. 

 Затова, подчертавам общата си представа за дисертационния труд- 

той апробира важни социални аспекти на интеркултурната комуникация в 

сферата на висшето образование, най- вече техният синтезиран вариант в 

изводите и препоръките в края на дисертационния труд.  

 Препоръките в труда са резултат от задълбочена работа и изпълнение 

на поставените задачи. Проблемът е представен задълбочено от докторанта 

и това личи от цялостното изложение на дисертацията. Представените 

данни са доказателство за достатъчно обемна, прецизна и задълбочена 

работа, познаване на проблема, постигане на поставената цел и изпълнение 

на задачите.    

       Приемам за сполучлива избраната цел на дисертационния труд на 

докторант Е. Алиндер- Исмаилова. 

Дисертационният труд е в обем от 175 стандартни машинописни 

страници, с подходящи и добре представени фигури 16 на брой. Включва 

списък на съкращенията, въведение, три глави, заключение, обобщение и 

изводи, приноси на дисертационния труд, списък на научните публикации, 

литература, приложения- 2 броя. 

      Библиографията включва 245 автора на кирилица и латиница, от 

които 94 на кирилица, на латиница 151 и 6 онлайн източника. Убедена съм, 

че всички източници са правилно проучени, анализирани и сравнявани, 

което се доказва и от отличното качество на дисертационния труд.  

Първа глава представя анализ на социалните аспекти на 
интеркултурното взаимодействие. Посочени са проблемите, перспективите 
на интеркултурното взаимодействие в контентекста на социализацията и 
образователната среда.  



     Втора глава представя националната и етническата култура в 
условията на глобализация. Посочени са особеностите на 
взаимодействието между представителите на различни култури в 
образователната среда и интеркултурните проекти, и взаимодействия в 
образователната среда. 

Трета глава представя интеркултурните компетентности и 
особености на комуникацията в сферата на висшето образование- условия, 
проблеми, ресурси. Разгледани са етичните аспекти и ограничения, 
студентската мобилност като предпоставка за развитие и усвояване на 
интеркултурните компетентности на студентите на Шуменския 
университет в контекста на успешно реализирана комуникация в сферата 
на висшето образование- условия, проблеми, ресурси. 
 Изводите до които достига авторът са:  

- направен е подробен и прецизен анализ на Програмата на 
Европейския съюз за подпомагане на образованието, обучението, 
младежта и спорта в Европа, която предлага възможности на студентите да 
учат, да провеждат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в 
чужбина; 

- представени са подробно резултатите от емпиричното изследване, 
които доказват поддържаната теза в дисертационния труд, че 
инеркултурните компетенции и интернационализацията са точката, където 
културната и образователната политика се пресичат в едно цяло; 

- особено внимание е отделено на дейностите в сферата на 
училищното образование, висшето образование, професионалното 
образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор;  

- доказано е, че дейността по програма Еразъм+ в Шуменския 
университет е в съответствие с целите на Европейския съюз- изграждане 
на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на 
иновациите и конкорентноспособността; 

Авторефератът отговаря на структурата на дисертационния труд.  

Той изцяло и адекватно отразява съдържанието му, коректно представя 

научните резултати и приносите от изследването.  

 Дисертационния труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и изискванията по 

л. 31, ал. 2 от Правилника  за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности във ШУ „Еп. Константин 

Прескавски.  

 



N 4. Научни приноси 

 Съдържателните качества на дисертацията на Ергиджан Осман 

Алиндер- Исмаилова са на необходимото научно равнище като с 

основание отбелязвам постиженията му и те са следните: 

 
- направен е задълбочен анализ на теоретичната постановка относно 

същността на понятията интеркултурност, интеркултурна комуникация, 
мултикултурност и интернационализация в контекста на мултикултурната 
образователна среда;  

- изследвана е социалната, емоционалната, и образователна 
грамотност на студенти- бакалаври и магистри, осъществили мобилност по 
програма Еразъм+ и е установено съществуването на особености и 
непротиворечиви взаимоотношения в организационната култура на 
университетската среда; 

- очертани са основни характеристики на идентичността- етническа и 
културна, оказващи влияние върху осъществяването на успешна 
комуникация между представители на различни групи в рамките на 
образователната среда; 

- обоснована е необходимостта от усвояването на актуални, 
тематични и практически знания, касаещи мултикултурната образователна 
среда и своевременно решаване на възникнали проблеми;  

- обогатена е теорията за интеркултурните компетенции, необходими 
за справяне с проблемите в глобализиращия се свят.  

 

N 5. Публикации и участия в научни форуми 

 Списъкът с публикациите на автора, приложен в автореферата, 

показва, че е дадена необходимата публичност на целия изследователски 

процес,  във връзка с визираната тук проблематика, което е позволило на 

научната общност да се запознае с постиженията на автора, както и да 

изрази отношението си към тях. Публикациите на докторанта по темата на 

дисертацията са 5 на брой.  

N 6. Заключение 

  Въз основа на посоченото по- горе, считам, че предложеният за 
рецензиране дисертационен труд на тема: „Интеркултурната комуникация 
в сферата на висшето образование” 



разработен от Ергиджан Осман Алиндер- Исмаилова е завършен. 

Поради всичко това оценката за десертационния труд е 

ПОЛОЖИТЕЛНА.  

 Постигнатите научни резултати дават основание убедено да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да даде положителна оценка на 

Ергиджан Осман Алиндер- Исмаилова- докторант на в катедра „Социална 

педагогика“ на  Педагогически факултет при Шуменски Университет 

„Епископ Константин Преславски“ и да присъди  образователната и 

научна степен „доктор” в област на висше образование: 1. Педагогически 

науки, Професионално направление: 1. 2. Педагогика, по научната 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика (Социална 

педагогика)”. 

 

 

16.08.2018.        Изготвил рецензията:  

 

гр. Шумен     проф. д- р Живка Военкинова 

 

 

 

 

 


