
СТАНОВИЩЕ

от проф. дфн Крум Крумов за дисертационен труд на  тема “ВЪЗПРИЕТА 
СПРАВЕДЛИВОСТ НА ЗАПЛАЩАНЕТО И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА В 

ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ”, представен от Силвия Иванова Иванова, задочен 
докторант към Катедра по социална, трудова и педагогическа психология при 

Философски факултет на Софийски университет 
“Св. Климент Охридски”

Дисертационният труд на Силвия Иванова на тема “Възприета справедливост на 

заплащането и удовлетвореност от труда в частни организации” е посветен на проблем, 

който е актуален не само в сверата на организационните науки,  но и за  социалната 

парктика.  Дисертацията  е  разработена  на  теоретико-емпирично  равнище  и  е 

организирана  в  шест  глави  като  първите  три  представят  теоретичната  рамка  на 

изследваните феномени  удовлетвореност от труда,  справедливост на заплащането и 

системи на заплащане.  Представените  концепции обхващат  както  утвърдени,  така  и 

съвременни подходи към проблемите отнасящи се до удовлетвореността от труда (и в 

частност  от  заплащането),  възприетата  справедливост  на  заплащане  и  системите  за 

заплащане. Държа да отбележа, че теоретичната част е разработена на изключително 

високо научно равнище и разкриват не само отличната психологическа подготовка на 

Силвия Иванова, но и нейния прецизен стил и висока писмена култура. Използваните в 

теоретичната  част  литературни  източници  са  необходими  и  достатъчни  за 

формулирането  на  изследователски  хипотези  и  дават  много  добра  основа  за 

конструиране  и  провеждане  на  емпиричното  изследване.  Издигнатите  хипотези  са 

обосновани и проверени чрез издържан от научна гледна точка набор от инструменти. 

Обработката и анализът на събраните данни показват разбиране и дълбоко вникване в 

изследваната  проблематика,  както  и  перфектни  умения  за  провеждане  на  научно 

изследване.  Получените  резултати  потвърждават  напълно  или  частично  издигнатите 

хипотези  и  предоставят  насоки  за  практическо  приложение  на  изводите  при 

изграждането на структура на заплащане, която да бъде възприемана като справедлива 

и обективна от страна на служителите в съответната компания. 

Доказването на част издигнатите хипотези и отхвърлянето на друга част от тях, 

както и откритите взаимовръзки между удовлетвореност от труда и от заплащането, от 

една страна, и справедливост на заплащането, от друга страна,  дава възможност да се 

направят важни за управлението на човешките ресурси изводи и обобщения. 



Като  имам  предвид  приносните  моменти  в  дисертационния  труд,  неговите 

научни достойнства, професионалното равнище, на което той е разработен, а също така 

и качествата  на  дисертанта,  аз  предлагам на  Научното жури да  присъди на Силвия 

Иванова Иванова научната и образователна степен “ДОКТОР”.

ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:
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