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Становище 

 

на доц.д-р Михаил Николов Проданов 

Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, 

Член на жури, съгласно заповед на Ректора на БСУ-Бургас, №РД-93/14.05.20г. 

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” 

Професионално направление: 3.2. Психология ( Специална психология) 

Конкурсът е обявен от БСУ за нуждите на Педагогическия факултет – 

Тракийски университет – Ст.Загора – ДВ,бр.30/30.03.2020г. 

 

1. Данни за конкурса. 

 В конкурса участва само един кандидат – гл. ас. д-р Митко Димитров 

Шошев. 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 Митко Шошев придобива 

през 1996г. в ТУ – Ст.Загора – „магистър по медицина“. Има специалност по 

неврология (ТУ – Ст.Загора - 2000-2005). През 2009г. завършва магистратура 

по „клинична психология“ в ПУ „П.Хилендарски“ – гр.Пловдив. През 2011г. 

става магистър по „социална педагогика” от ШУ – Шумен. През 2016г. 

придобива ОНС „доктор”(специална педагогика) във ПУ „П.Хилендарски” с 
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дисертация на тема „Приложение на хемоенцефалографски неврофийдбек  при 

деца с разстройства  от аутистичния спектър“. Освен това притежава 

педагогическа правоспособност (1999г. – Тракийски университет – Ст.Загора). 

Прави впечатление широкия обем от образователни компетенции на кандидата, 

както в хоризонтален, така и във вертикален план.   

 Професионалната дейност на кандидата също е разнообразна. Има около 

5г. стаж като съдебен лекар и лекар-ординатор; бил е 2 г. медицински 

представител в Ecopharm Ltd, изследовател и проект-мениджър в IPSS Research 

Center, 8 г. генерален директор в BCT – Global(София), за известно време е 

клиничен рецензент в ePharma Solutions и „клиничен учен по неврокогнитивни 

науки“(Medavante). От 2004г. до момента е управител на медико-

педагогически консултативен корекционен център – Ст.Загора. Останалата 

част от професионалната биография на кандидата е свързана с  

преподавателската му дейност. Началото на професионалната му кариера е 

свързана най-вече с медицината и фармацията, като в последните години е 

налице ориентация към сферата на специалната психология, в която има и 

защитена докторска  дисертация. 

 

3. Преподавателска дейност на кандидата. 

 От 2015 г. до 2019 г. кандидатът заема длъжности асистент и гл.асистент 

в Медицинския факултет на ТУ-Ст.Загора. От 2019 г. е гл.асистент към 

Педагогическия факултет на ТУ-Ст.Загора. Бил е за  кратки периоди хоноруван 

преподавател в БСУ и Шуменския университет. 

 Гл.ас. Митко Шошев е разработил 10 учебни програми, предназначени за 

специалности от ОКС – бакалавър и ОКС – магистър: „Алалия“, „Афазия“, 

„Дизартрия“, „Невролингвистика“, „Невропсихология“, „Невротехнологии“, 

„Образователни невронауки“, „Реч при разстройства от аутистичния спектър“ 

и две програми по „Специална психология“. Те отразяват сравнително тясната 

му специализация. От предоставената „оценка за качеството на преподаване“ 
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на кандидата е видно, че д-р Шошев води общо 15 учебни дисциплини в три 

специалности. Оценката е  подписана от  декана на  Педагогическия факултет 

на ТУ- Ст.Загора – проф.д-р Таня Борисова и от зам.ректора по Качество, 

акредитация и СДК на  ТУ – доц.д-р Генчо Вълчев. Трябва да се отбележи, че 

констатациите за преподавателската дейност на кандидата съдържат 

единствено суперлативи. 

 В представените документи към конкурса не открих информация за 

работата на кандидата със студенти. 

 

 3. Научно-изследователска дейност на кандидата. 

 От документацията по конкурса става ясно, че през 2020г. кандидатът е 

проявил забележителна публикационна активност. Именно през тази година са 

излезли от  печат две негови монографични книги и един учебник. 

Монографията „Специална психология“ представлява сама по себе си 

представителен университетски учебник, с ограничен обем авторски 

емпиричен материал. Другата монография – „Хемоенцефалографски 

неврофийдбек. Неврологични механизми и действие“, в голяма степен е 

реплика на идеите, съдържанието и изследванията от докторската дисертация 

на гл.ас. Шошев. Учебното помагало „Представители  на специалната 

психология – ХVII-XX век“ е подходящо и полезно за студентите в тази 

област, макар че информацията в учебника е взета единствено от български и 

руски издания. От приложената справка се вижда, че кандидатът  има 21 

статии  и доклади на български, руски и английски езици. Осем от тях са в 

съавторство, но коректно са  представени декларации за съавторство и 

съгласие.   

Като цяло, от предоставената информация, може да се съди, че 

кандидатът покрива минималните национални изисквания за научно-

изследователска дейност на кандидатите за заемане на длъжността „доцент”. 
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Представената таблица с баловете по отделните показатели показва, че всички 

изисквания са удовлетворени.  

 От приложената справка за участието на д-р Шошев в проектни дейности 

става ясно, че той е взел участие в четири университетски проекти като 

консултант и член на екипите.  

 За оценка на научно-изследователската дейност на кандидата са важни 

неговите „оригинални научни приноси“. Бих искал да обърна внимание на 

един от  тях, който е  отличителен за д-р Шошев и е свързан с определена 

научно-приложна активност – разработените от него методи за въздействие и 

корекция при деца със  специални потребности(при разстройства от 

аутистичния спектър) чрез ХЕГ неврофийдбег, както и съпътстващия 

инструментариум за оценка  на въздействието. Действително, последните 

години постиженията на невропсихологията са значително технологично 

стимулирани от съвременните  компютърни апаратури. Гл.ас.Шошев е 

направил опит да приложи своите медицински познания, като 

операционализира компютъризирана система за невропсихична интервенция с 

цел формиране на важни висши  психични  функции при деца с разстройства 

от  аутистичния спектър. Надявам се, обаче, в бъдеще д-р Шошев да публикува 

доказателства за ефективността на този тренингов метод, базиран на 

неврофийдбег върху по-големи извадки. Пред кандидата стои методологичен 

проблем, свързан с това, че между неврофизиологичните и психичните 

процеси не съществува изоморфна връзка. Разбира се, неврологичното 

равнище е част от системната структура на психичното, но то не би могло да  

обясни функционирането на съзнанието като интегрален феномен. В този 

аспект, използването на неврофийдбег или биофийдбег може да  има частичен 

ефект при определени  условия и в контекста  на всички фактори, които  

детерминират психичното.   

  

5. Заключение. 
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 Формалните изисквания за участие на д-р Митко Шошев  в конкурса за 

академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.2. 

„Психология(Специална психология)” са спазени, а научно-изследователската 

дейност на кандидата е в съответствие със заявената проблематика. Считам, че 

са покрити критериите за заемане на академичната длъжност „доцент”. Затова 

предлагам на уважаемото научно жури кандидатурата да бъде одобрена и 

гласувам за това д-р Митко Шошев да бъде номиниран за академичната 

длъжност „доцент” по Специална психология в Педагогическия факултет -ТУ-

Стара Загора. 

 

 

10.07.2020г.                               изготвил становището: 

                                                                                  (доц.д-р Михаил Проданов) 

гр.Бургас 

 


