
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д.н. Юлия Георгиева Дончева 

(Русенски университет „Ангел Кънчев“) 

на материалите, представени във връзка с открита процедура, за провеждане 

на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“,  

в област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално 

направление 1.3. Педагогика  на обучението по…(Биоразнообразие, 

биология, здравно и екологично образование) 

 

1. Данни за конкурса. 

Във връзка със Заповед № РД-16-021/28.02.2022 г. на Ректора на ШУ „Еп. 

К. Преславски“, обнародвана в ДВ, бр. 111/31.12.2021 г. и съгласно проведено 

заседание (Протокол № 1/10.03. 2022) е обявен конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор“ за нуждите  на катедра  „Науки за 

образованието“ към Департамент за информация, квалификация и 

продължаващо образование. На конкурса се явява единствен кандидат в 

лицето на доц. д-р Росица Димитрова Давидова - Маджарова. След 

преглеждане на документите изискуеми по ЗРАСРБ и Правилника за ЗРАСРБ, 

както и вътрешните правила на Шуменски университет относно ЗРАСРБ, 

същата е допуснат до участие. 

Няма констатирани нарушения, процедурата е в ход, конкурсът е 

легитимен. 

 

2. Кратки биографични данни за кандидата. 

От професионалната автобиография на Росица Давидова - Маджарова е  

видно, че  Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ е нейният 

„втори дом“, нейната професионална и кариерна, както изява, така и 



 

 

отдаденост за просперитета на висшето учебно заведение. От студент, гл. 

асистент, доцент, преминавайки всички йерархически стъпала до високата 

отговорност, гласувана ѝ първо от Деканското ръководство – Зам. декан по 

акредитация и качество на ФПН, до в момента Зам.-ректор по 

научноизследователска,  проектна и международна дейност, институционален 

Еразъм + координатор, доверие делегирано ѝ от Ректорското ръководство, 

означаващо личност с доказани умения, качества и компетенции. Трудът и 

професионалните ѝ качества са оценени не само заемайки една от най-

високите, престижни, авторитетни и отговорни позиции, но и като национално 

и международно познат и признат учен в областите си на компетенции, 

съдейки по автобиографията, научната, проектно-базирана и др. продукции на 

колежката.  

3. Общо описание на представените материали (научни трудове). 

Доц. д-р Давидова - Маджарова, участва в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1. 3. Педагогика на 

обучението по… (Биоразнообразие, биология, здравно и екологично 

образование), обявен от Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ в ДВ, 6p. 111 от 31.12.2021 с научна продукция представена и 

съпоставена в изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, 

ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, както следва: 

Група от показатели А: 1. Дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ - 1.1. Видово разнообразие, 

биотопично разпределение и динамика текамебните съобщества (Rhizopoda: 

Testacea) в биосферен резерват „Сребърна“ – 50 точки, от изискуеми 

минимален брой точки 50.  



 

 

Група от показатели В: Хабилитационен труд (монография) – 3.1. 

Давидова, Р. 2021. Формиране на ключови компетентности в обучението по 

„Човекът и природата“, V-VI клас и „Биология и здравно образование“, VII-X 

клас. УИ „Епископ Константин Преславски“, 204 стр., ISBN 978-619-201-545-

9 - 100 точки, от изискуеми минимален брой 100 точки. 

Група от показатели Г:  

6. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 15 бр.  

7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 17 бр. 

Сумарен брой - 32 научни разработки, самостоятелни и в съавторство, 

публикувани в България и в световен мащаб.  

Общ брой точки за група Г:  262,4 точки, от изискуеми минимален 

брой точки 200. 

Показател Д:  

11. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в 

монографии и колективни томове – 17 броя. 

12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 

– 4 броя. 

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 

рецензиране – 15 броя. 

Сумарен брой - 36 открити цитирания от български и от световни учени.  

Общ брой точки за група Д:  370 т., от минимално изискуемите 100 

точки. 

  Показател Е:  



 

 

16. Участие в национален научен или образователен проект – общо 7 броя, 

в които 4 от тях е била Координатор за ШУ. 

20. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва 

в училищната мрежа – 1 брой. 

Общ брой точки за група Е:  145 точки, от минимално изискуемите 100 

точки. 

Съпоставимите минимални изисквани брой точки по групи показатели за 

академичната длъжност професор обобщени по показатели от А до Е е 

сума от общо 927,4 т., при минимален брой точки 550. 

От изведената информация е видно, че кандидатката не само изпълнява, 

но и в много голяма част от показателите (Г, Д и Е) надвишава минималните 

наукометрични показатели, изискуеми за заемане на академична длъжност 

„Професор“.  

4. Научни приноси. Отражение на научните публикации на 

кандидата в литературата (известни цитирания). 

Доцент д-р Давидова - Маджарова в своята справка е извела, научно-

проблемни области, групирани в следните аспекти:   

I. В областта на методиката на обучение по Човекът и природата, 

Биология и здравно образование в средното училище - 6 приноса. 

II. В областта на качеството на обучение и подготовка на студентите 

за професионална реализация - 4 приноса. 

III.  В областта на проучване на таксономичното разнообразие и 

екологичните особености на различни групи организми, изучавани от 

студенти-бъдещи учители и ученици по предметите Човекът и природата, 

Биология и здравно образование в средното училище - 4 приноса. 

Само четиринадесет (14) оригинални приноса, аз считам, че те са много 

повече, имайки предвид научната ѝ продукция и практическото приложение 

на компетенциите, които преподава сред студенти, ученици и учители, сред 



 

 

докторантите, младите колеги учени, преподавателите, аудиторната и 

извънаудиторната ѝ заетост - споделяне на опит в преподаването и курсовете, 

супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в 

практическа среда извън висшето училище или научната организация; 

преподаване по специалността на чужд език и разбира се в качеството си на 

зам.-ректор, компетенции в национален мащаб. 

Участието ѝ в многобройните научни журита и комисии, както в 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, така и във ВУЗ-овете и 

научните организации в цяла България говори за авторитетен, значим и търсен 

учен. За личност компетентна да журира, да отсъди и окачестви по 

достойнство претендентите в конкретния конкурс. 

Качеството на научните ѝ разработки са на високо професионално ниво 

съдейки по позоваванията, цитиранията, от други автори с импакт фактор 

(Journal Citation Report), Web of Science и Импакт ранг (SCOPUS). Това e 

категоричен показател, че доц. Давидова  - Маджарова е следен и признат учен 

в областта си.   

5. Преподавателска работа. 

Беспорна е аудиторната и извънаудиторната ѝ заетост, нововъведенията в 

методите на преподаване, осигуряването на занимания в практическа среда 

извън висшето училище и в научната организация, и т.н. Автор е на 25 учебни 

програми. Титуляр и водещ лектор на 16 учебни дисциплини. 

Реализирала е 14 научни ръководства на дипломанти и специализанти, 

както и един докторант в процес на разработка. 

Опитът ѝ на лектор, учен и практик е доказан чрез проявите на младите 

учени, студентите, учителите и други чрез/в изявите им. Изключително 

активно работи със студенти и учители, видно от дългият списък с изяви, 
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4eftHocru, [poeKTr,r, HaIIVoHaJIHT4 u MexAyHapoAHI,I Sopyuu y Hac vI n uyN6una,

Qarr 6ya.rq.qrr6or pecrreKT, ropAocr r4 MoAeJr Ha rroApaxaune 3a MHoro yrIeHI,I.

rlneu e Ha Crro3a Ha Y.renure n Ernrapufl, KJIoH IllyrraeH.

6. KpuruqHn 6e.nexrcn:

Hrrraana KpHT[rrHt4 ta6erexrz, no-cKopo qe or[paBfl rlpelopbKa 3a

rrorryJrrpu3r{paHe Ha aBTopcrure r} TbpceHu, w. aHalrutsn B Harrrptfl.,I,I Haft-Beqe B

MexAyHapoAeH HalnreH neqar. BrnrapcraraHayK4 qpe3 TaKVBa aBTopI,I, ue 6rAe

BnAflHa 14 orleHeHa rro AocrofiHcrno, 3arrloro Ha'ytHara rlpoAyKrll{fl, Ha Aoq. A-p

Pocuqa flaua4ona - Ma4NapoBa e 3Harrr,rMa, croftnocrHa, r,rHoBarr4BHar,r Kpearr,rBH4

c rronreA r.r MprcbJr Beqe B 6rAeulero.

7, 3AKJIK)qEHI4E.
Brg ocHoBa Ha roper4sKa3aHoro rro KareropnqeH Haqtr:a, o6ocHonauo Ll

HeAByCMt4CJreHO, AaBaM CBO.'ITa IIOJIOXI|TeJTHa OrIeHKa LI [peAnaraM Ha KOJrefpITe

MH or yBaxaeMoro HafrHo xypu, KaKro pr Ha qJreHoBere or Crnera Ha ILIKfIO la
ce rJracyBar rroJroxureJrHo 3a 3aeMaHe or AorI. A-p Pocuqa flnuurpona,{aru4ona

- Ma4xapoBa Ha aKaAeMr{rrHuta AnlsxHocr ,,flpo$ecop" B o6nacr Ha B[crue

o6pasoraHHe l. fle4aroruqecKu HayKr4, npo@eczoH€rrrHo Ha[paBJreHr,re 1.3.

fle4arornra Ha o6yreHzero no...(BuopasHoo6pa3vre, 6wonorus' 3ApaBHo 14

eKororl4tlHo o6pasonanze) 3a HyxAkrre Ha Illyrr,reHcxr.{ yHr{Bepcr4Ter ,,Euraffi
Ko HcranruH flp e cn an eKV",KareAp a,,Hay xws a o 6pas o B aH H ero " *r-l*A-u,,gdpffi
s a ra H $ op rr,r arryrfl ., r<n alu S H r ar\ktfl . r4 np oAbJrx aB arrlo o 6p as o n alr u e.

rlreu r4 perIeH3eHT Ha Hay{Horo xypIa:
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