СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Гинка Андонова Механджийска,
член на научно жури в конкурс за професор, обявен в ДВ, бр. 62 от 01.08.2017г.
по 3.2. Психология (Консултативна психология)

Данни за кандидата и конкурса
По конкурса има една кандидатура – на доц. д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева,
преподавател към катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ във
Философски факултет на Софийски университет «Св. Климент Охридски». Приложените
към заявлението за участие документи и материали представят кандидата пълно и
коректно, като показват, че са изпълнени изискванията за допускане по чл. 117 от
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ. Приложената в документите автобиографична справка
показва, че кандидатът доц. Стоева отговаря и на изискванията за възрастов и трудов
статус по чл. 114, ал. 1, т. 5 и 6 от Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ. Наред с това са изпълнени и
условията по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРАСРБ, за което доц. Стоева е депозирала Диплома за
ОНС Доктор (1999г.), Диплома за научна степен Доктор на науките по 3.2. Психология
(Консултативна психология) от 2015г., Свидетелство за научно звание Доцент по
Медицинска психология (Консултативна психология) от 2005 г.; документ, издаден от
Софийски университет, удостоверяващ заемането на длъжността „доцент“, както и 25г. 3м.
и 12 дни стаж по специалността в Софийски университет «Св. Климент Охридски».
Изпълнени са и условията за заемане на академичната длъжност "професор" по т. 3 и 4 на
чл. 29, ал. 1 от същия закон, като са представени съответните монографични и други
оригинални научноизследователски трудове.

Преподавателска дейност
Кандидатът доц. Стоева има утвърдена и представителна академична кариера като
преподавател по професионалното направление на конкурса. Документите, приложени
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към заявлението за участие, посочват опит във водени и разработени лекционни курсове и
в трите степени (бакалавър, магистър, доктор) на университетската образователна
практика. Сред преподаваните дисциплини са консултативна психология, психопатология,
психология,

психология

на

общуването,

педагогическа

психология,

неформално

образование за деца с поведенчески отклонения, умения и стратегии за психологическо
консултиране и други. Издадените учебници на доц. Теодора Стоева кореспондират с
преподаваната от нея тематика и заедно с монографичните й трудове и публикации в
сборници и периодика формират много добра обезпеченост с авторска учебна лутература
по водените курсове.
В качеството на университетски преподавател доц. Стоева е ръководила двама
успешно защитили докторанти. На още две дисертационни изследвания понастоящем е
научен ръководител. Единият от защитилите докторанти е назначен на преподавателска
позиция във висше училище.

Научноизследователска дейност и научни трудове
Кандидатът доц. Стоева участва в конкурса с три публикувани монографии, които
не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор",
на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност "доцент".
Включени са още един учебник; две студии и пет статии в рецензирани списания; десет
статии и доклади от конференции, публикувани в сборници. Други шест студии и статии
(също в рецензирани издания) са представени като публикации, които са части от авторски
монографии. Осем от публикациите след първа хабилитация, представени в конкурса, са
на чужд език.
Представени са и справки за регистрациите и индексирането на част от
публикациите в международни бази данни като Web of Science и CЕЕOL. Публикации на
кандидата се индексират и в Google Scholar. Достъпност на научните трудове и публичност
на научните резултати на доц. Стоева се осигуряват и от електронните библиотечни
каталози COBISS и ALEPH. Приложен към материалите по конкурса е и списък на 21
забелязани цитирания.
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В академичния профил на доц. Стоева присъстват нейни изяви като учен на
международни форуми (конференции и конгреси) по

психология, награди за

научноизследователска дейност, членство в научни организации в областта на
психологията, научни специализации в университети в Англия и Германия, участия в
семинари и други форми в тематичния кръг на консултирането и психотерапията.
Приложените документи свидетелстват и за участия в два изследователски проекта през
периода след първата хабилитация.

Приноси
Изследванията, научните резултати, публикациите на доц. Стоева реализират
принос в теорията и практиката на психологичното консултиране, като построяват и
предоставят структурирани обяснителни подходи по специфични за идентифициране
случаи. Изведените интерпретационни модели могат да служат в консултативната
практика, като отварят пътища за ефективна терапевтична интервенция. Също като принос
за теорията и практиката на консултативната психология бих отбелязала характерните за
научните трудове на доц. Стоева преходи от концептуално към методическо
интерпретиране, от диагностично описание към даване на модел за продуктивна
формулировка и стратегия на интервенциите. Последователно извеждан и натрупван
продукт от този подход на научна работа е множеството от получени приложни
методически решения за терапевтичната и консултативна практика. Сред тях са например:
диагностичните насоки, терапевтични подходи и техники при нарушения в детска и
юношеска възраст; моделите и техниките на интервюиране на деца и родители;
хуманистичният

и

превантивно-ориентиран

модел

на

психотерапевтичните

взаимоотношения в семейството; също като проявление на хуманистичната традиция са
развити и систематизирани техниките за автотренинг с потенциал за подобряване на
интегритета на Аз-а и качеството на психосоциално функциониране на личността;
теоретико-методическият труд върху консултирането при кризи и екстремални ситуации и
други. Последният споменат труд, разработен и представен като учебник, е подходящ за
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подготовката и работата в практическа среда на психолози и други специалисти от сферата
на помагащите професии, прилагащи психосоциални интервенции.

Заключение
Преподавателският и научният опит на кандидата доц. д.пс.н. Теодора Стоева,
качеството на публикационната дейност, квалификациите, постиженията в областта на
психологията, както и специализираните научни приноси в по-тясната сфера на
консултативната психология, свидетелстват за доказана позиция на експерт, учен и
преподавател. Както показва и настоящето изложение, в заключение мога да потвърдя, че
доц. Стоева отговаря на всички изисквания за заемане на длъжността „професор“ по 3.2.
Психология (Консултативна психология). Давам положително становище и подкрепям
нейния избор.

18.12.2017г.

Доц. д-р Гинка Механджийска

София

Софийски университет «Св. Климент Охридски»
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