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Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент”
Професионално направление: 3.2. Психология ( Социална психология на
училищното образование)
Конкурсът е обявен от БСУ за нуждите на ДИПКУ – Тракийски
университет – Ст.Загора – ДВ,бр.99/17.12.2019г.

1. Данни за конкурса.
В конкурса участва само един кандидат – д-р Дончо Стоянов Донев.
Съгласно

представените

от

кандидата

документи,

не

се

откриват

несъответствия с изискванията за участие в конкурса. Следователно, може да
се констатира, че са спазени всички формални изисквания на ЗРАСРБ и чл.49,
ал.2 и 3 от Правилника на за развитието на академичния състав в БСУ от
01.02.19г. Всички данни, свързани с изискванията за длъжността, биографията,
преподавателската активност на кандидата и научно-изследователската му
дейност са взети от предоставените от самия кандидат документи за конкурса,
който е подписал декларация за достоверност на предоставената информация.

2. Релевантни биографични данни за кандидата.
Първата степен на висшето си образование д-р Дончо Донев придобива
през 2002г. във ВСУ-Варна - ОКС „бакалавър” по психология. През 2008г.
завършва „икономика на търговията”(ОКС „магистър”) в ИУ-Варна. През
2011г. става магистър по „социална психология” от ВТУ „Св.св.Кирил и
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Методий” – В.Търново. През 2014г. придобива ОНС „доктор”(социална
психология) във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”.
Професионалната дейност на кандидата е разнообразна. Има около 5г.
стаж в „Човешки ресурси” на бизнес организации, 2 г. е бил психолог в
Медицински център(Стара Загора), 4г. е работил като психолог-обучител във
фондация „Институт за съвременна психология”(Стара Загора). От 2015г. е
преподавател в ТУ-Стара Загора: асистент в ДИПКУ-ТУ е от 2017г., а от
февруари 2020г. е зам.директор на ДИПКУ. Представените референции,
атестации и удостоверения за награди(№17,18 и 19 от списъка с представените
от кандидата документи за конкурса) са изцяло положителни и съдържат найвисоките оценки за професионалната дейност на д-р Донев.

3. Преподавателска дейност на кандидата.
Кандидатът има 2 г. опит като хоноруван преподавател към ВУ
„Международен колеж” – гр.Добрич (2008-2010г.). От 2015 до 2017г. също е
бил хоноруван преподавател към Стопанския факултет на ТУ-Стара Загора, а
от 2017г. до сега е бил асистент-преподавател в ДИПКУ-ТУ. От
предоставените документи става видно, че д-р Дончо Дончев е бил лектор
и/или е водил семинарни занятия, упражнения и практики по различни
дисциплини. Посочени са следните актуални курсове, в които той има участие:
„Икономическа психология”, „Делово общуване и фирмена култура”,
„Психология на личността”, „Когнитивна психология”, „Психологично
консултиране”, „Социална психология”, „Психология на развитието на
личността

в

детска

и

училищна

възраст”,

„Групово

психологично

консултиране”, „Психология”(обща, възрастова и педагогическа)(№16 и №21
от предоставените материали).
Относно работата със студенти, посочени са общо 12 успешно защитени
студентски разработки с педагого-психологическа тематика под научното
ръководство на кандидата.
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Прави впечатление, че д-р Дончо Донев е участвал в различни и
разнообразни квалификационни обучения, макар и краткосрочни(№20 от
предоставените документи). Това е индикатор за неговата любознателност и
стремеж за самоусъвършенстване. Същевременно, трябва да се отбележи
сериозният му опит като обучител в различни тренингови форми и с различни
категории обучаеми.
Като дефицит може да се посочи липсата на издадени от кандидата
университетски учебници и учебни пособия, които биха могли да бъдат в полза
на студентите.

3. Научно-изследователска дейност на кандидата.
От предоставената информация, може да се съди, че кандидатът покрива
минималните национални изисквания за научно-изследователска дейност на
кандидатите за заемане на длъжността „доцент”. Представената таблица с
баловете по отделните показатели показва, че всички изисквания се покриват,
като по някои от критериите, кандидатът надхвърля минималните балове(№12
от документите). Общият брой на научните публикации на д-р Донев е 26. От
тях – две са монографичните издания(едната монография е адаптирана версия
на докторската дисертация на кандидата), 1 студия(в съавторство), 22 статии и
научни доклади(от тях общо 12 са в съавторство) и 1 учебно пособие(което не
представлява университетски учебник). Прави впечатление, че кандидатът е
посочил и публикации в издания с импакт фактор. Освен това, девет от всички
статии са с тематика, която е релевантна на профила на конкурса – социална
психология на училищното образование ( №5 от предоставените документи за
конкурса. Като цяло, публикационната активност на д-р Донев е разнообразна,
като е видно, че той умее да работи в екип, защото значителна част от неговата
научна продукция е резултат именно от екипна дейност.
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Д-р Донев е презентирал научните си изследвания с участия в
национални и международни конференции и форуми, като има и награди за
това(№19 от документите за конкурса).
Трябва да се отбележи и сериозното присъствие на кандидата в проектни
дейности. От предоставената справка става ясно, че той е взел участие общо в
8 проекта, от които 3 са университетски изследователски проекти и 5 –
международни научни и изследователски проекти. Във всички той е бил член
на екипите (№14 от документите за конкурса).

5. Заключение.
Формалните изисквания за участие на д-р Дончо Донев в конкурса за
академичната

длъжност

„доцент”

в

професионално

направление

3.2.

„Психология(Социална психология на училищното образование)” са спазени, а
научно-изследователската дейност на кандидата е в съответствие със заявената
проблематика. Считам, че с цялостната си преподавателска и научноизследователска дейност, кандидатът е доказал, че притежава необходимите
качества и умения за заемане на академичната длъжност „доцент”. Затова
предлагам на уважаемото научно жури кандидатурата да бъде одобрена и
гласувам за това д-р Дончо Донев да бъде номиниран за академичната
длъжност „доцент” по Социална психология на училищното образование в
ДИПКУ-ТУ-Стара Загора.

30.03.2020г.

изготвил становището:
(доц.д-р Михаил Проданов)

гр.Бургас
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