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Биографични данни за докторанта 

Теодорина Милушева завършва средното си образование в 56. СОУ 

“Професор Константин Иречек” – град София през май 2001г. През периода 

2002-2006 г. изучава специалност “Културология” ОКС “бакалавър” във 

Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Паралелно със 

обучението в специалност “Културология” Теодорина Милушева започва да 

учи второ висше образование в специалност “Социални дейности”, където 

също получава ОКС “бакалавър” през 2009 г. По-късно отново в СУ “Св. 

Климент Охридски” получава ОКС “бакалавър” в професионално 

направление “Богословие” (2009 г.) и “Социални дейности” (2011 г.). 

Работила е като социален работник в Център за обществена подкрепа “Св. 

София” към Фондация “За Нашите Деца” (2008-2009 г.) и като възпитател в 

Дом за деца „Асен Златаров“ – град София (2010 г.). След спечелен конкурс 

от февруари 2011г. е зачислена за редовен докторант към катедра 

“Социална Работа” на СУ “Св. Климент Охридски”. 
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Актуалност на проблематиката и на концепцията на изледването.  

Темата на дисертацията е актуална и особено значима в контекста на 

специфичния за съвременното българско общество процес на нарастване на 

проявите на девиантно поведение, особено сред младежите, който поставя 

сериозни предизвикателства пред всички специалисти работещи с младежи 

включително пред социалните работници. Безспорно темата за девиантното 

поведение има граничен, интердисциплинарен характер, което е едно 

сериозно предизвикателство, пред което се изправя всеки, решил да 

изследва тази проблематика. Категорично може да се каже, че докторант 

Теодорина Милушева се е справила с това предизвикателство по начин, 

който няма да е пресилено да се определи като блестящ. 

 

Структура на дисертационния труд. 

Дисертацията е структурирана в увод, седем глави (разделени на две 

части), заключения, списък на използваната литература, списък на 

таблиците и фигурите в текста и приложения. Авторът е демонстрирал 

добро познаване на литературата по темата на дисертацията - 130 заглавия, 

от които 70 на английски и останалите на български език. Приложенията, 

които включват изследователския инструментариум и изготвеното от 

докторанта “Методическо указание за социална работа, ориентирано към 

поведенческа промяна, с приложение в сферата на социалните услуги и 

терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение”. Обемът на 

дисертацията е 276 стандартно оформени машинописни страници, в които 

не влизат приложенията и литературата. 
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Характеристики на съдържанието. 

 В първа глава от теоретическата част на дисертационното 

изследване Теодорина Милушева е анализирала различните теории за 

девиантното поведение, мотивацията и поведенческата промяна. В тази 

глава авторът демонстрира изключително добро познаване на съвременните 

теории в различни сфери на хуманитарното познание и много добри 

аналитични умения.  

Втора глава на теоретичната част представя системата за социална 

работа с младежи.  

В трета глава на теоретичната част, която в известна степен е 

централна в дисертацията, са представени различните методи за мотивиране 

към промяна, като е отделено централно място на т.н. “мотивационно 

интервю” разработено от Ролман и Милър.  

В първата глава на емпирико-приложната част на дисертацията е 

обоснован детайлен модел на емпиричното изследване, а във втората и 

третата глава на същата част са представени резултатите от емпиричното 

изследване. 

Последната глава е посветена на разработеното от докторанта 

“Методическо указание за .............”. 

  

Автореферат.  

Авторефератът е разработен съгласно изискванията и отразява пълно 

и точно дисертационния труд. 

 

Приноси на дисертационния труд. 

 Дисертационния труд разработен от Теодорина Милушева има 

редица безспорни достойнства и далече надхвърля стандартните изисквания 
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към едно дисертационно изследване. Основните постижения на докторанта 

могат обобщено да бъдат представени по следния начин: 

1. Най-значимото постижение на дисертационния труд на Теодорина 

Милушева, поне лично за мен, е разработеното “Методическо 

указание за социална работа, ориентирано към поведенческа промяна, 

с приложение в сферата на социалните услуги и терапевтичната 

помощ за младежи с девиантно поведение”. Безспорна е практическата 

приложимост на разработеното методическо указание, което е било 

високо оценено от специалистите участвали в експертната оценка. 

2. Дипломантът е показал не само много добро ниво на познаване 

основните литературни източници по проблема, но и чудесни умения 

за критичен анализ. Представени са и са анализирани всички по-важни 

български, европейски и американски специалисти от последните 

двадесет години. 

3. Един от значимите елементи на представената дисертация е свързано с 

операционализацията и инструментализацията на променливите 

включени в емпиричното проучване, които са извършени 

изключително прецизно. Специално искам да подчертая, че основната 

част от използваните методики, са изцяло авторски и са създадени 

специално за нуждите на това изследване. 

4. Самото емпирично изследване, което е изключително трудоемко като 

методика, не само отговаря на всички изисквания за провеждане на 

подобно изследване, но е послужило за основа на един продуктивен 

съдържателен анализ. Събраната емпирична информация е много 

богата и интересна. 
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5. Специално искам да обърна внимание на изключително обмисления и 

адекватен на целите на изследването статически апарат, използван при 

анализа на данните от изследването. 

Наред с безспорните си достойнства дисертационният труд на 

Теодорина Милушева има и известни слабости, които, без да разрушават 

цялостното положително възприятие на работата, е целесъобразно да се 

посочат с оглед на бъдещата работа на докторанта. Основният проблем е 

свързан с твърде големият обем на изследването. Това вероятно е резултат 

както от стила на автора, така в известна степен  и на стремежа да се 

обхване проблема в неговата цялост. Всички слабости на дисертацията до 

голяма степен са следствие на посочения проблем. Между тях могат да се 

изтъкнат: 

 Известна неравностойност като обем на отделните глави – 

например гл. 1 на част І. е 75 стр., а глава 4 на част ІІ само 4 стр.; 

 Наличието на две хипотези на емпиричното изследване, които 

се отнасят до различни аспекти на проблема; 

 Наличието в основния текст на информация (таблици), която е 

трябвало да се изведе в приложение. 

 

Лични впечатления 

Искам, въпреки че това не е напълно в съответствие с академичните 

стандарти да дам израз на личните ми впечатления от докторант 

Теодорина Милушева, чиято работа имах възможност да наблюдавам през 

последните години. Не само ми беше изключително приятно да работя и 

общувам с нея по време на нейната докторантура в нашата катедра, но 

четейки сега дисертацията й си давам сметка колко много е израснала 

като професионалист през този период. Това неизбежно се дължи от една 
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страна на голямото й трудолюбие и аналитични умения, но същевременно 

и на работата на нейния научен ръководител. 

 

Публикации по темата. 

 Авторът е представил 7 публикации, от които 2 студии, 3 статиии и 2 

научни съобщения на сборници. Всички са свързани с темата на 

рецензирания дисертационен труд и отразяват различните етапи на 

работата, през които докторантът е минал. 

 

Заключение 

Дисертацията на Теодорина Милушева, макар и да не е лишена от 

някои слабости има своите безспорни достойнства в теоретичен и 

емпирико-приложен план и отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на 

Правилника за прилагането му, което ми дава основание да препоръчам 

на уважаемите членове на научното жури да присъди образователната 

и научна степен „доктор“ на Теодорина П. Милушева в област на 

висше образование: 1. Педагогически науки, професионално 

направление: 1.2. Педагогика. 

 

27.07.2014 г.    Подпис:  

(доц. д-р Ивайло Тепавичаров) 


