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Научен ръководител: познавачът на тази проблематика 
проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев. 

 

1. Данни за дисертанта 

Завършила е специалност „Философия” през 2004 г., като 
темата на дипломната ѐ работа е „Учението за интелекта при 
Алберт Велики”. Магистър е  по „Средновековна философия и 
култура” с тема на магистърската теза „Антропологическите 
аспекти във философията на Алберт Велики”. Докторантката 
Митева е възпитаник на Националната гимназия за древни 
езици и култури и владее свободно италиански, английски, 
немски, латински и на работно ниво френски и старогръцки. 
Освен това тя е специализирала в университетите в Бари, 
Кьолн. Участвала е в XII международен конгрес, Палермо, 
Италия, както и в Международна лятна школа. 

2. Данни за докторантурата 
Съвестно е изпълнявала учебните си задължения и 

отлично е положила докторантските изпити. 
 



3. Данни за дисертацията и автореферата 
Разработката е добре структурирана и съдържателно 

отговаря на поставените цели и задачи. Текстът е придружен от 
личен превод от латински на съчинението на Алберт Велики 
„За природата и произхода на душата”. 

Целта ѐ е уточняване на класическите тези на Алберт 
Велики, задълбочен анализ на конкретни теми и нюанси сред 
богатството от Албертовата философия за човека, който да е 
представителен за цялостната му философска концепция и 
същевременно да отразява задълбоченост по отделни 
проблеми. Колегата Митева ползва професионално 
философските съчинения на Алберт, занимаващи се с въпроса 
за човека, както в неговата цялост, така и в отделни аспекти. 
Смисловият център на изследването е теорията за интелекта на 
Алберт Велики, смятана единодушно от изследователите за 
„сърцето” на неговата философия. Около този център са 
очертани метафизическите тези на автора – предпоставки на 
теорията за интелекта и някои произтичащи от нея конкретни 
антропологически въпроси като тези за пророческата дарба и 
сънищата или пък за съдбата. 

Дисертацията завършва с принципен и обобщаващ 
въпрос за уникалността на човешкия род, проследена в нейните 
конкретни натурфилософски и метафизически измерения. 

Дисертационният труд отговаря на зададената тема. Тя е 
промислена и ни свързва със средновековната философска 
култура. Чест е, че ученичката е научила много от учителя си – 
проф. д. ф. н. Цочо Бояджиев. Приносите са в интелектуалния 
прочит на класическите текстове на Алберт Велики, като в 
съдържателно отношение се достига до три нови момента, а 
именно: 

• представяне на една цялостна теория на 
познанието, от сетивността до активния интелект; 

• прокарване на аналогия между трите начина на 
свързване на активния с възможния интелект и 
степените на възкачването му; 

• доказване на водещата роля на волята в 
инициирането на интелектуалното възкачване. 



Представените публикации – статии - 7, рецензии - 3 и 
преводи – 7 отговарят и подкрепят дисертационната теза на 
авторката. Повечето от тези публикации са в допирателно 
отношение към основната теза на разработката. 

Дисертацията е оригинална, аргументирана, езиково 
грамотна, с несъмнен приносен характер.  

В заключение, оценката ми за кандидата е положителна. 
Категорично и с убеждение подкрепям присъждането на 
образователната и научна степен „доктор” на Евелина 
Димитрова Митева. 
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