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            АНАЛИЗ НА КАРИЕРНИЯ ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА 

Кариерното  развитие на доц.  д-р Румяна Пешева включва над 25 години 

практика като клиничен психолог в клинични бази за соматични и 

психиатрични заболявания.Преподавателският опит е свързан основно 

водещи университети като  Нов български университет и Софийски 

университет  „Св. Климент Охридски“. Научната и кариера стартира  през 

2011 г. когато защитава докторат по психология, а през 2017 г., успешно 

защитава дисертация за доктор на психологическите науки.Заема длъжност 

доцент   от 2016 г. в Софийския университет. 

  ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО 

КОНКУРСА. 

Представената от документация за академичната длъжност „Професор“  е 

структурирана според изискванията на правилника  на СУ „Св. Кл. 

Охридски“. 



Включва 3 монографии, учебник, книга и практическо ръководство, два 

защитени дисертационни труда, съавторство в приложно ръководство, 3 

студии, над 100 статии и доклади и .от национални и международни 

конгреси и конференции.  До момента има 14 рецензии и становища като 

член и председател на научни журита за придобиване на научни степени и 

звания и за заемане на академични длъжности, както и 7 рецензии на 

дипломни работи. Под нейно научно ръководство успешно са защитили 

дипломните си работи 23 дипломанти, а към настоящия период провежда 

научно ръководство на още осем дипломанта. Била е научен ръководител и 

консултант на голям брой курсови работи на студенти от магистърски и 

бакалавърски програми, на студенти от различни специалности като: 

„Психология“, „Медицина“, „Социални дейности“, „Интегративна 

Биоетика“ и други. 

Значителната по обем научна продукция е със сериозен практически 

потенциал , което показва професионализма и компетентността на  доцент 

Пешева в областта на клиничната психология ,консултативната практика и 

психотерапията.Новаторските въведения в областта на донорството и 

психологичната призма  през която са пречупени интерактивните 

взаимодействия са пряко свързани с професионалното и търсене и лично 

развитие.Всичко това извежда  доцент Пешева като лидер и основен 

научен фактор  в една нова и непозната  за страната клинична практика 

психологичните процеси и феномени  в трансплантационната медицина. 

Голяма част от публикациите са насочени  в тази област и се явяват 

своеобразни жалони и основни учебни помагала за специалистите  по 

клинична психология в чисто  практически аспект . 

 

 



                  УЧЕБНО – ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Приложената академична справка  показва необходимия хорариум, 

определен за длъжността "Професор" . Доц  д-р Румяна Пешева има 

активно участие в преподаването на студенти от бакалавърските, 

магистърски и докторантски програми на НБУ и СУ . Отзивите за нея като 

преподавател са добра ерудиция и компетентност ,чудесни комуникативни 

умения, професионална рефлексия спрямо аудиторията , което прави  доц. 

д-р Румяна Пешева желан  от студентите лектор и преподавател. Лекотата 

и финеса, с  които представя сложната професионална материя и 

ангажираността към процеса на обучение са ясен белег за висок 

професионализъм , компетентност и задълбочени знания и умения 

Личното ми впечатление е че доц. д-р Румяна Пешева е брилянтен 

професионалист , чудесен преподавател и учен , новатор в клиничната и 

консултативната практика и аз ще гладувам позитивно и горещо 

препоръчвам на членовете на Научното Жури  да гласуват 

академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по научната специалност 

Психология (Клинична психология)   на  РУМЯНА КИРИЛОВА 

КРУМОВА-ПЕШЕВА. 
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