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От доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. 

 

Относно: дисертационен труд на Mихаела Атанасова Варнева за присъждане на 

ОНС „доктор”по  област на висшето образование  

7. „Здравеопазване и спорт”, професинално направление 7.1.Медицина и 

научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” 

 

На  основание  на  заповед  Р  109-144/09.05.2013 на Ректора на Медицински 

университет – Варна съм определена да представя становище относно дисертационния 

труд на тема „Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при 

подготовката и реализацията на „професионален бакалавър” по специалност 

„Зъботехник” за присъждане  на ОНС „ доктор”.  

Кратки данни за докторантката. Михаела Варнева е родена  на 16.11.1963 г. 

През 1983 г. завършва Медицински колеж-Варна, специалност-зъботехник, през 1989 

г.получава полувисше образование и учителска правоспособност в Институт за учители 

по практика Сливен. Висше образование придобива  във Висш медицински институт-

Пловдив през 2000 г. като бакалавър по специалност „Здравни грижи”. Магистър по 

спортна психология е.от Национална спортна академия-2010 г.Трудовият й път е 

свързан със зъботехниката-от 1983 г. до 1986 г. работи в Зъботехническа лаборатория 

към Окръжна стоматологична поликлиника-Варна, а след 1986 г. и до сега   е 

преподавател в Медицински колеж при Медицински университет-Варна. С тази 

позиция е свързано повишаването на  образованието й   и  професионално 

усъвършенстване. Владее руски и немски език. 

Представяне на материалите.  Михаела Варнева представя дисертационния  си 

труд, разгърнат на 178 страници, състоящ се от Въведение,  Литературен обзор, 

Методология, Резултати и обсъждане, Заключение с изводи и препоръки, Книгопис. .. 

Книгописът съдържа 119 заглавия, от които 97 на кирилица, 16 на латиница и 6 

интернет източника. . Представеният автореферат отразява най съществените части на 

дисертационниия труд. 

Оценка на актуалността на темата. Големите промени през последните 

десетилетия в медицинското образование засегнаха всички негови степени и  клонове. 



Техният  интензивен характер създаде редица проблеми в развитието на някои от тях и 

всеки поглед и опит за анализ  би допринесъл за разбирането на развитието им. 

Докторантката  е насочила вниманието си към образоването и развитието на 

професията „зъботехник”. Опитът й да направи исторически преглед  на 

функционирането на тази професия в България и конкретно във Варна е особено ценен, 

тъй като най-новата история на здравеопазването и на медицинските професии в голяма 

степен остава  неосветена А все още съществува възможност да се намерят 

свидетелства от живи участници, от съхранени  лични документи и др. .подобни. В този 

смисъл , М.Варнева  е намерила своя ниша в тази голяма празнина- близката история на 

здравеопазването ни. Историческите данни за професията и образованието са база  „ да 

се направи анализ и да се разкрият проблемите, свързани с мотивация, образование и 

реализация на завършилие специалност „Зъботехника”. С така формулираната цел и 

нейното изпълнение, дисертацията е обърната към настоящите и бъдещи проблеми на  

един  сегмент от медицинските професии, който до сега не е бил сериозно проучван. 

Оценка на методологията и резултатите. Методологията на дисертационния 

труд .е добре обоснована и съответна на поставените цели.Тя включва комплекс  от 

методи- исторически, документален, социологически, психологически, статистически.  

Докторантката е е разработила адекватен на отделните задачи инструментариум, 

съдържащ  4 вида анкетни карти, ориентирани към различните групи изследвани лица. 

За измерване на  академичната мотивация е използвала скалата на R.J.Vallerand, et all. 

като е направила собствена модификация. Провеждането на  изследването сред 

различни целеви групи- студенти по „зъботехника”, преподаватели, дентални лекари, 

работещи със зъботехници, випускници на МК-Варна  и практикуващи зъботехници от 

страната, осигурява неговия комплексен характер. Oценката ми на литературния обзор 

и на методологията е много добра и показва възможностите на Михаела Варнева да 

работи с литературни източници и да провежда самостоятелно проучване. 

 Резултатите от дисертационния труд  логически  следват от цялостната 

разработка. Специално искам да отбележа резултатите от историческото изследване и 

публикуваните документи по история на практикуване на зъботехническата професия 

във Варна ( и отчасти в България),  както документално базираната история и 

периодизация на образованието по зъботехника. Те представляват и  безспорен принос 

на дисертационния труд, тъй като доставят нови факти и интерпретации. Логически над 

тях се надгражда направеният за първи път анализ на ситуацията на обучението по 

зъботехника- от 1942 г. до сега. Анализирано е  влиянието- положително и 



отрицателно-  на проведените реформи в продължителен период. Очертано е 

възходящото развитие на обучението по специалността- като продължителност,  баланс 

между теоретични и практични занятия, качествен  подбор  на студенти. 

непрекъснатост на обучението на преподавателите, признаване на дипломите в 

страните от ЕС. Недостатъчно развитие на форми за следдипломно обучение, слаба 

научно-изследователска активност на преподавателите, изоставаща от съвременния 

научно-технически прогрес  материално- техническа база в учените заведения, липса на  

регламент за специализация, слаба или липсваща обратна  връзка със студентите по 

отношение на тяхната реализация  са посочени като слаби страни в  SWOT- анализа на 

Варнева. Тя е  разработила успешно възможностите и  заплахите, въз основа на които 

може да се осъществи подобряване на програмното и процесно  управление на 

образованието по зъботехника в България. Реализирано е проучване на  качеството на 

обучение по зъботехника и разкрити неговите детерминанти. Психологичното 

проучване показва  висока вътрешна и външна мотивация и много ниска амотивация, 

което дава основание на  докторантката да приеме, че са налице предпоставки за  

успешно обучение и  реализация. Направените препоръки  въз основа на  

дисертационния труд са насочени към законодателните органи и към образователните 

институции и заслужават тяхното внимание. Съгласна съм с представените от 

докторантката приноси. 

 Резултатите от  дисертацията са добре  представени пред обществеността. Във 

връзка с дисертационния труд са публикувани  4 статии в  български списания и 2 

представяния на научни форуми , от които едно с отпечатан доклад и едно с отпечатано 

резюме. Статиите са много добре оформени и показват публикационна култура. 

Критични бележки и препоръки.  Критични бележки съм имала възможност да 

изкажа по време на вътрешната защита,  повечето от които са взети под внимание. 

Някои структурни и редакционни бележки  нямат съществено отношение към 

положителната ми оценка   на  представения труд.  

Препоръките ми се отнасят до разширяване на историческата част чрез 

допълнителни и задълбочени изследвания, откриване на документи  както за  Варна, 

така и за България, обогатяване  с факти и интерпретацията им. Така  би могъл да се 

получи интересен материал, който да бъде подходящо съдържание на монографичен 

труд.  Другата ми препоръка се отнася до „авторки контрол” върху дадените от 

докторантката препоръки по законодателството и до образивателните институции. Би 

било жалко, ако пътятим спре до защита на дисертацията. 



Заключение. Дисертационният труд „Ретроспекция, анализ и социално-

психологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален 

бакалавър” по специалност „Зъботехник” е  на тематика , която се появява за първи 

път в изследователското поле, има добра постановка на научното изследване и съдържа 

интересни, обогатяващи теорията и практиката приносни моменти. Всичко това  е 

основание да дам положително становище за дисертацията и да предложа на членовете 

на журито да присъдят на Михаела Варнева образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

08.06.2013       Член на научно жури:  

Варна       Доц. Невяна Фесчиева, д.м. 
 


