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СТАНОВИЩЕ
от
доц. д-р Евдокия Христова - Славчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Катедра „Обща, експериментална и генетична психология”
По повод на обявения в ДВ бр. 62 от 1.08.2017г. конкурс за професор по
професионално направление 3.2. Психология (Консултативна психология) във
Философски факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" подготвих
следното становище.
В конкурса участва един кандидат – доц. д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева.
Преподавателската ù кариера в Софийския университет

"Св. Климент Охридски"

започва през 1992 г. През 2004 г. е избрана за - Доцент по консултативна психология в
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”, Философски факултет, СУ
“Св. Кл. Охридски”. Доц. Т. Стоева има две докторски степени. Както званието, така и
научните степени са по направление „Психология” (Консултативна психология).
За обявения конкурс са представени 27 публикации, от които: 3 монографии; 1
учебник; 2 студии; 5 статии в рецензирани списания и 10 статии – в сборници от
научни конгреси и научни конференции (от които 7 на английски език); 6 публикации
на части от монографиите в годишниците на СУ.
Две от монографиите не съвпадат с трудовете, които са рецензирани за
получаване на научното звание „доцент“ и на научната степен „доктор на
психологическите науки“ и представят нови акценти в теоретичните анализи на доц.
Стоева върху базисни теми в съвременната консултативна психология и практика.
Връзката между когниции и емоции се приема като обща рамка за търсене на адаптивна
промяна в психологическото консултиране и тя логически обосновава посоката на

теоретичните анализи. Доц. Стоева представя не само свой

критичен анализ на

съзнаваното и несъзнаваното и Аз-а в психоаналитичната и аналитичната психологии,
но систематизира приносите на хуманистичните и когнитивните традиции в терапията
и консултирането. В този контекст се въвежда и богат илюстративен материал, който
включва различни културни практики, методи и техники както за подпомагане, така и
упражнения за самостоятелна работа.
Учебникът „Психологическа помощ при кризи и екстремни ситуации“ (2016) е
изцяло посветен на проблематика в областта на консултативната психология и поспециално на различни подходи при кризи и екстремни ситуации. Темата е пряко
отражение на актуалните потребности от систематизация на съвременния опит в тази
област и от подготовка на обучени специалисти. Трудът на доц. Стоева е един коректен
професионален отговор на тези потребности. Авторката избира за основа на
теоретичния анализ модела на посттравматичното стресово разстройство. Разгледани са
множество съществуващи кризисни интервенции и е представен обобщен модел на
психологическо консултиране при криза, който може да се определи като принос към
разработването на т.н. „Кризисна психология“.
Проблематиката, отразена в студии, статии и доклади на конференции, очертава
широк диапазон от професионални интереси, които могат да бъдат обобщени в няколко
тематични области; връзка между когниции и емоции; фактори, които определят
емоционалните и поведенчески проблеми при деца и юноши; възможности и
ограничения на съвременни психотерапевтични практики.
Начални, но перспективни стъпки към бъдещи изследвания са въпросникът за
емоционална интелигентност и анализът на психодраматични техники за интеграция на
конфликтни аспекти на Аз-а.
Доц. Т. Стоева участва във важни научни международни форуми по психология.
Това са:
Световен конгрес по психология - Пекин (Китай, 2004)
Международна научно-практическа конференция - Уфа (Башкортостан, 2010)
Международна конференция по психотерапия, консултиране и психиатрия (Малайзия, 2015)
Международна конференция по психология “Hominis 2016”- Хавана (Куба)

Представените научни трудове безусловно характеризират кандидата като
компетентен преподавател и активно пишещ автор, с голям обем научна продукция, с
подчертан интерес към теоретичните анализи, който е насочен и към приложните
аспекти на консултативната практика. В справката за цитиранията на публикациите
доц. Т. Стоева е посочила 13 източника, в които има множество позовавания на нейни
работи.
Изследователската дейност на доц. Т. Стоева може да бъде проследена и в
научните проекти, които са отразени в документите за конкурса. През разглеждания
период тя участва в два проекта, които са подкрепени от фонд „Научни изследвания“ на
СУ “Св.Климент Охридски“: 2010 - ”Научни изследвания на качеството на живот” и
2012 г. - “Личностни и организационни фактори за здраве и здравно поведение в
университетска среда“.
Доц. Т. Стоева е титуляр на 6 лекционни курса. В бакалавърската степен на
специалност Психология тя има 4 лекционни курса („Семейна терапия“, „Психология
на общуването“, „Педагогическа психология“, „Психология на обучението“). За
магистърската и докторската степени

доц. Стоева предлага съответно курсовете -

„Умения и стратегии за психологическо консултиране“ и „Комуникативна култура“.
Тази лекционна натовареност е тематично свързана с профила на обявения конкурс.
Доц. Т. Стоева осъществява успешно научното ръководство на двама
докторанти, които са преминали през защита и сега ръководи още двама, на които
предстоят процедури по защита.
В заключение, като член на журито изказвам становището, че кандидатурата на
доц. д.пс.н. Теодора Стоева отговаря на всички условия за заемане на академичната
длъжност „професор“ и подкрепям нейния избор.
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