СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Димитър Ангелов Искрев
член на научно жури в съответствие със Заповед № РД 38-447/ 02-07-2018 на
Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“
в конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално
направление 3.4.Социални дейности (Професионално ориентиране и консултиране, Социална работа със семейства),
обявен от СУ „Св. Климент Охридски” в ДВ. Бр.50/15.06.2018
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и продукция, представена от участниците в конкурса
Кандидат: доц. дпн Моника Борисова Богданова
I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата
Доцент дпн Моника Борисова Богданова е единствен кандидат в конкурса
за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.4. Социални дейности (Професионално ориентиране и консултиране, Социална работа със семейства), обявен за нуждите на Факултета по педагогика
на СУ „Св. Климент Охридски“. Запознаването с представените материали дава
основание да се твърди, че от формална и фактическа гледна точка представените за участие в конкурса материали отговарят на изискванията. Справката за
изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност професор в СУ показва, че сумарно нейният резултат надхвърля минималните изисквания.
Описание на представените материали. За участие в конкурса кандидатът
е представил 63 публикувани текста, разпределени, както следва:
Вид
Монографии
Студии, публикувани и редактирани
в колективни томове
Студии и статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази
данни с научна информация и др.
издания

Бр.
Пояснения
4 3 - самостоятелен автор
1 - в съавторство
2
16

1 - самостоятелен автор
1 - в съавторство
15 - самостоятелен автор
1 - в съавторство (от тях 1 - водещ
автор)

Статии и доклади в сборници от
конференции

18

Учебници и учебни помагала

11

Автореферат
Други

1
3

11 - самостоятелен автор
7 - в съавторство (от тях 6 - водещ
автор)
3 - самостоятелен автор
8 - в съавторство (от тях 6 - водещ
автор)
самостоятелен автор
1 - самостоятелен автор
2 - в съавторство

Обемът на научните текстове и техният характер са добра начална заявка в
полза на кандидата. При доц. дпн Моника Богданова, обаче, още по-силен аргумент е качеството на текстовете и тяхната разпознаваемост.
Трудовете, представени за участие в конкурса, сравнени с общото творчество на кандидатката, показват развитие и устойчив интерес в конкретни проблемно-тематични полета: професионално ориентиране и консултиране в социалната работа (в частност - на лица със специални образователни потребности),
социална работа със семейства, параметри на взаимодействието между изследваните области.
Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната дейност на кандидата. Като общ знаменател на цялостната дейност на кандидата може да се определи професионализмът и високото равнище
на експертност. Доц. дпн Моника Богданова познава много добре актуалното
състояние и развитието на проблемно-тематичните полета, в които работи. Това ѝ дава възможност да избира теми и проблеми, които са перспективни и интересни за професионалната общност. Владее съвременни методи за изследване
и интерпретиране на резултатите. Има развити умения да създава текстове на
високо ниво и да публикува в разпознаваеми списания.
Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. Оценявам положително педагогическата подготовка и дейност на кандидата. Основанията за тази оценка са няколко, които в своята съвкупност убедително я потвърждават. Доцент дпн Моника Богданова има висока теоретична подготовка и
значителен опит като преподавател (вж. приложената справка). Инициатор е на
нови учебни дисциплини и създател на учебна документация, както и ръководител на дипломанти и докторанти.
Доц. дпн Моника Богданова води няколко учебни курса в различни модификации, които съдържателно са свързани с темата на конкурса. Подготвила е
съответните учебни материали и пособия. Преподава както в бакалавърските,
така и в магистърските програми във Факултета по педагогика, както и в други
факултети на университета.
II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената за участие в конкурса творческа продукция
Основни научни и научно-приложни приноси. Претенцията на кандидата за
научните и научно-приложни приноси може да бъде приета и защитена.

Кандидатката в конкурса е представила публикации след хабилитация, които дават възможност да се направи преценка на научните й и практически резултати и приноси.
Приемам претенциите й за приносите, изложени в съответната справка.
Обобщено базисните от тях могат да бъдат систематизирани в следните насоки:
- в областта на професионалното ориентиране и консултиране в социалната работа – многостранно са разгледани въпросите, свързани с разработване
автентичен модел за ПОК на деца и младежи със специфични потребности, до
равнище на приложен модел на синхронизиране на различни прагматични подходи; представена е система за интегрирането на ПОК в работата на специалистите (социални работници, педагози, специални педагози, психолози, медицински специалисти и др.) в мултидисциплинарни професионални екипи.
- в областта на социалната работа със семейства – аргументирана е същността на социалната работа като практико-приложно поле, защитавайки тезата
за възможността пред нейното концептуализиране и развитие през психоаналитичната парадигма; идентифицирани са спецификите на консултирането и социалната работа с бебета, малки деца през психоаналитичната парадигма, като
е защитена необходимостта от обособяването й като специфично практикоприложно поле в това на майчинството и ранното детско развитие.
- в областта на синергията на между разглежданите предметни полета –
идентифицирана е спецификата на мултисензорния принцип като терапевтичен
и консултантски подход; обоснована е необходимостта от теоретична парадигма при реализирането на социална работа и професионалното ориентиране и
консултиране, като и двете полета са разработени през психоаналитичната перспектива и синергията.
- научните постижения на автора са структурирани, апробирани и приложени в конкретни практики, както и в работата на специалисти.
Значимост на приносите за науката и практиката. Проследяването на
функционирането на описаните приносни резултати в различни социални контексти дава основание те да се определят като значими, полезни и работещи.
Кандидатката се ползва с добро име в научно-преподавателската общност.
Тя е разпознаваем автор (вж. справките за цитиране) и е уважаван член на професионални общности и професионални мрежи. Доц. дпн Моника Богданова
участва в разнообразни международни и национални проекти.
Представените приноси свидетелстват за активна и продуктивна научноизследователска дейност и отговарят на изискванията за заемането на академичната длъжност „професор“.
III. Критични бележки и препоръки
При резюметата на публикациите в съавторство е добре да се набляга на
личния принос на кандидата. Може да се препоръча на кандидатката в бъдеще
да обхване огромния по обем събрана и анализирана информация, особено в
областта на професионалното ориентиране и консултиране на лица със специални образователни потребности, в един фундаментален труд.

