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Становище 

на доц. д-р Диана Андонова Циркова, 

Бургаски свободен университет,  Център по хуманитарни науки, 

член на научно жури, заповед УМО - 65/05.12.2017 г. 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” 

Област на висше образование: 1. Психология 

Професионално направление: 3.2. Психология (Обща 

психология – психология на личността) 

Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Психология 

Конкурсът е обявен от Бургаския свободен университет в 

Държавен вестник”, бр. 83 от 17.10.2017 г. 

1. Данни за конкурса  

В конкурса участва само един кандидат – гл.ас., д-р Красимира 

Минева. По смисъла на чл. 24 от ЗРАСРБ тя има право да участва в 

конкурса за доцент, тъй като е д-р по психология, има необходимия 

преподавателски стаж на академична длъжност "главен асистент", 

публикуван монографичен труд, който не повтаря представения за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор", 

достатъчно други научни публикации, издадени учебници и учебно-

помощна литература, електронни курсове в MOODLE, участва като  

член на екипи за работа по проекти. Кандидатът отговаря на всички 

изисквания на Правилника на Бургаския свободен университет за 

заемане на длъжността „доцент”. Процедурата е спазена. 

 2. Данни за кандидата  

Красимира Минева е „главен асистент” в професионално 

направление 3.2 „Психология“. Защитила е докторска дисертация 

през 2010 г.  в Департамент  по психология, ИИНЧ, БАН. Трудовият ù 

стаж започва като клиничен психолог -2г. От 1999г. до настоящия 

момент кандидатът се занимава с  научно-изследователска и 

преподавателска работа в БСУ.  Участва активно в акредитацията на 

направление Психология  ЦХН, в институционалната акредитация на 

БСУ, в университетски и национални научни проекти. Кандидатът 
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представя справка за участие в 12 международни, национални и 

вътрешно-университетски проекта, свързани с повишаване качеството 

на преподавателската работа и свързване на теоретичните знания с 

практиката в областта на психологическата наука и нейното 

практическо приложение. От направените от кандидата за 

академичната длъжност „доцент“ Таблици за съответствие с 

изискванията на ЗРАС и съответствие с допълнителните изисквания 

към кандидата, регламентирани от Правилника за развитие на 

академичния състав на БСУ става видно, че тя е изпълнила 

изискванията за академичната длъжност. 

 

3. Описание на научните трудове на кандидата  

Научните трудове на гл. ас. д-р Красимира Минева са 

достатъчни като брой, научни жанрове, проблематика и приноси за 

заемане на академичната длъжност „доцент”. Публикациите, с които 

гл.ас. д-р Красимира Минева участва в конкурса за доцент, са 25 - 1 

монография, 2 студии, 3 учебника и учебни помагала за студенти, 13 

статии в български научни списания от които 2 – двуезични, на 

английски език; 6 доклада от участия в различни научни форуми, от 

които един международен и един с международно участие. 

Всички публикации на кандидата са свързани с теми от 

психологията на личността. Правят впечатление многообразието от 

засегнатите аспекти на тази област от психологията, както и 

различните изследователски методи, използвани и описани от автора. 

324 страници е общият брой страници на научните публикации, 

които са адресирани към широк кръг специалисти и изследователи не 

само от областта на психологията, но и сродни научни области – 

педагогика, социални науки, икономика. Разнообразни са  и научните 

издания и форуми, в които са публикувани статиите и са представени 

докладите. Сред тях са изданията на БСУ, Дружество на психолозите в 

България, БАН, УИ „Св.Кл.Охридски“. 

Учебните помагала се отличават с практическата си насоченост, 

инструментариумът, които съдържат е адекватно подбран и 

аналитично обоснован, предложен за използване от студенти, 

дипломанти  и докторанти. Голям брой вече практикуващи 
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специалисти в областта на социалните услуги и психо-социалната 

работа с правонарушители също могат да използват помагалата. 

Монографията на кандидата, озаглавена: „Личността между 

свободата и контрола“ представя теоретичната работа  върху 

концепта за „автономност“ и неговата връзка с Аз образа, ценностите, 

самооценката, локализацията на контрола. В труда са представени и 

три емпирични изследвания, които съдържат богата инструментална 

част, позволяваща комбиниране и търсене на различни взаимовръзки 

и взаимоотношение в дефинираната изследователска област. 

  

4. Научни приноси  

Приносните моменти имат теоретичен и приложен характер. 
Научните приноси могат да се групират тематично в следните 
направления: 
А.  Детерминанти и концептуални модели на автономност;  

 Създаване и апробиране на интегративен модел на 
автономност, 

обединяващ взаимните влияния на ценностната система, 
мотивационните влияния и усещането за лична компетентност върху 
нивото на автономност на личността. 

 
Б. Личностни особености на зависимите от психоактивни вещества;  

 Откриване на нови детерминанти на изследваните психични 
феномени или на фактори, свързани с психични дисфункции и 
заболявания. Установено е, че с равнището на автономност са 
свързани фактори като личен контрол (локализация на контрола 
и Аз-ефективност) и Аз-концепция (яснота на Аз-концепцията и 
самооценка). Тежестта на зависимостта от ПАВ зависи от нивото 
на саморегулация, самодетерминция, Аз-ефективност, Его-
функциониране и др. личностни фактори. 
 

В. Социална адаптация, глобализация и идентичност (Аз-концепция).  

 Създаване на  иновативни типологични класификации: на 
зависими от психоактивни вещества въз основа на личностови 
фактори, свързани с тежестта на зависимостта и с тежестта на 
последиците от нея; на хора в зряла възраст в зависимост от 
личностни фактори, свързани с нивото на постигната автономия. 
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Научно-приложният аспект на приносите може да бъде проследен 
при: 

 Адаптиран психологически инструментариум (самооценъчни 
въпросници) за работа в български условия. 

 Проследяване на актуалните тенденции в емпиричните 
изследвания и в развитието на нови теоретични възгледи по 
отношение на проучваните научни проблеми; очертаване 
насоките на бъдещи психологически изследвания. 

 Поставяне на дискутирана теоретични проблематика в 
контекста на нови теории и концепутални рамки  

 Реализирани емпирични изследвания, чиито резултати 
подпомагат 

 Решаване на практически въпроси, свързани с обучението и 
мотивацията на студенти и специалисти; с повишаването 
резултатността на лечението и психосоциалната рехабилитация. 

 Систематизирана научна информация: теоретични възгледи и 
емпирични изследвания за целите на обучението на студенти и 
специалисти от помагащите професии; разработена конкретна 
методология на обучение и психо-корекционна работа  
 

5. Преподавателска работа 

 Лекционните курсове на гл.ас. д-р Красимира Минева са по 

направлението на обявения конкурс. Като университетски 

преподавател тя е подготвила курсове за бакалаври и магистри в БСУ. 

От приложената справка за лекционни курсове и разработени учебни 

програми е видно, че тя е основен лектор в курсовете по „Психология 

на личността“, „Диференциална психология“, „Психология на 

развитието на възрастните“ в ОКС „Бакалавър“ и в курсовете: 

„Психологично консултиране и терапевтични подходи при 

подрастващи със зависимости“, „Социално-психологически тренинг“, 

„Личен опит и базови умения за консултиране“ в ОКС „Магистър“. 

Аудиторната заетост в рамките на 585 академични часа, доказва 

наличието на сериозен опит в преподавателската дейност. 

Гл.ас. Минева е автор на 6 електронни курса в платформата 

Moodle, които са актуални и са свързани с пряката й преподавателска 

дейност в БСУ. 
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През последните три години кандидатът е ръководител на 11 

дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, които успешно са 

защитили дипломни работи. Представена е справка за подготовка и 

участие на студенти в годишните сесии на Студентско научно-

творчество, което показва ангажираността на кандидата с развитието 

на изследователски умения у студентите, както и желание за 

предаване на опита при обработване и анализиране на данни в 

научната област. 

Потвърждение за високото качество на преподавателската 

работа е получено и от анкетните проучвания на студентите през 

последните три години. Средната оценка за качество на 

преподавателската работа е над 5,50. 

 6. Заключение  

Научната и преподавателската дейност на гл.ас. д-р Красимира 

Минева отговарят изцяло на изискванията, поставени от висшето 

училище, обявило конкурса, поради което изразявам мнението си, че 

тя може да заеме академичната длъжност „доцент” по 3.2. 

Психология (Обща психология – психология на личността) в Бургаски 

свободен университет, Център по хуманитарни науки и предлагам на 

уважаемите членове на научното жури да гласуват „за” заемането от 

гл.ас. д-р Красимира Минева на академичната длъжност „доцент” .  

 

14.01.2018 г.                                   Автор на становището:  

                                                                         (доц. д-р  Диана Циркова) 


