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с
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в
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част

примери

на

осъществено девиантно поведение от страна на деца.
Следва да се акцентира и върху участието на гл. ас. Мария Дишкова в
изготвянето на различни по своя характер методически ръководства и
учебно-помощна

литература,

за

което

свидетестват

представените

дейност

кандидата(52

документални приложения.
-

впечатлява

научно-публицистичната

на

авторски и 1 публикация в съавторство, в това число и публикации в
значителен брой реферирани издания), научно-практическата активност,
осъществена чрез участие както в значителен брой научни форуми
(национални и международни), а така също и в няколко научни проекти (тук
може да се отправи препоръка за по-активно участие, предвид възможностите
на кандидата). Следва да се отбележат и приложените сертификати,
удостоверяващи активното участие на кандидата в научни и обучителни
форуми в качеството си на обект и субект на обучение;
- цитиранията на научни произведения на кандидата са 20, според
справката, което е показател за проявяван интерес към тази проблематика от
страна на значителен брой колеги и последователи;
- не на последно място по степен на важност е констатацията за
активното ръководство на студентите в практическата им дейност с родители
на деца, преживели домашно насилие в рамките на ръководената от гл. ас.
Дишкова „Лаборатория за социално-педагогическа подкрепа на родители на
деца, преживели домашно насилие“ и участието й в обучението на
доброволци за оказване на подкрепа на онкоболни.
- приносната част в предложените от гл. асистент Мария Дишкова
научни и научно-приложни трудове свидетелства, за осъществяването от
страна на гл. ас. Дишкова на плодотворна научно-изследователска,
преподавателска и научно-практическа дейност.
1. Учебно-преподавателска дейност.
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Видно от приложената справка, кандидатът отговаря на изискуемите
условия. Приложените документи удостоверяват различни страни от учебнопреподавателската дейност(разработка на уч. програми, уч. помагала,
натовареност, владеене на западен език и др.)
2. Количествени показатели по критерии:
Кандидатът напълно отговаря на критериалните изисквания за заемане
на академичната длъжност „доцент”.
Следва да се отбележи и проявената благотворителност от страна на
кандидата Мария Дишкова, която безвъзмездно предоставя и публикува свои
разработки в списание „Моето бебе и аз“, които се посрещат с особено
задоволство и благодарност от читателите на списанието, според мнението на
редакционния колектив.
В заключение може да се твърди, че кандидатурата на гл. асистент д-р
Мария Дишкова отговаря на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав в Република България. В тази връзка, обстойният анализ
на представените документи и материали, с оглед техния монографичен,
научен и научно-практически характер, ми дава основание да изразя своето
становище относно убедеността ми да предложа на уважаемите членове на
Научното жури да гласуват с положителен вот за заемане на академичната
длъжност „доцент” по професионално направление 1.2. „Педагогика“
(Педагогика на девиантното поведение и методи на социалната работа),
област на висшето образование „Педагогически науки”, от главен асистент др Мария Стоянова Дишкова.
07.12.2017г.
София

Изготвил становището: ………………..
/проф. д-р. Георги Д. Петров/
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