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СТАНОВИЩЕ 

 

 

 

От проф. дпсн Пламен Петров Калчев 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

Становището е част от процедурата на конкурс за професор по шифър 

05.06.05. Педагогическа и възрастова психология в департамент „Психология” при 

Института за изследване на населението и човека – БАН, обявен в ДВ бр. 5/17. 

01.2012 г. 

В горепосочения конкурс участва един кандидат – доц. д-р по психология 

Елиана Станкова Пенчева. Тя е придобила образователната и научна степен "док-

тор" през 1986 г., от 1990 г. заема академична длъжност "доцент" в Софийския уни-

верситет "Св. Климент Охридски" – Централен институт за усъвършенстване.  От 

1999 г. до настоящия момент работи в Институт по психология – БАН (от 2010 г. – 

Институт за изследване на населението и човека). 

Елиана Пенчева е представила за конкурса 53 публикации: 3 монографии 

(две самостоятелни и една – в съавторство), 2 студии и глава от книга (на английски 

език) – в съавторство, 6 учебници – в съавторство, 40 статии в научни списания и 

сборници – 11 самостоятелни  и 29 – в съавторство (от статиите една е на македонс-

ки и 6 на английски език). Към научната продукция на кандидата се отнасят други 

43 труда (монографии, студии, учебници, методически пособия и статии, публику-

вани преди придобиване на научното звание „доцент” и поради тази причина – не-

подлежащи на рецензиране. За рецензираните научни трудове са посочени 181 ци-

тирания от други автори, 7 от които на английски език. 

Най-общо представените научни трудове безусловно характеризират канди-

дата като компетентен изследовател и активно пишещ автор, с голям обем научна 

продукция, с  подчертан интерес не само към чисто научните, но и към научно-

приложните изследвания. Въпреки тематичното разнообразие, трудовете могат да се 

обобщят в четири тематични области: 

 Ценности и личностна типология в системата на образованието (21 

публикации): анализирана е спецификата на ценностите на учителите 

и директори и влиянието на културни, социално-демографски и лич-

ностни фактори. Изведен е личностен профил (според модела на К. 

Юнг, операционализиран чрез индикатора на К. Бригс и И. Майерс) на 

учители и директори, в сравнителен план с личностната типология на 
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общата българска популация и в широк междукултурен контекст. В 

научно-приложен план са формулирани конкретни насоки за развитие 

на персонала в българската образователна система, в частност иден-

тифицираните стратегии за решаване на морални дилеми са предпос-

тавка за повишаване на комуникативната компетентност и професио-

нална идентификация на учителите (в рамките на курсове на следдип-

ломна квалификация).  

 Учене и социализация през жизнения цикъл (16 публикации), обединя-

ващи различни аспекти на изследване в развитиен план: сравнителен 

анализ на стиловете на учене в междукултурен контекст; чрез ориги-

нална скала за оценка емпирично е извлечена класификация на норма-

тивните страхове в юношеска и младежката възраст, въз основа на ко-

ято е формулиран модел на развитие на страховете; на базата на взаи-

мовръзки на психологичния тип със самооценката и ценностната ори-

ентация са изведени възрастово специфични ценностни приоритети 

през юношеството и младостта, включително произтичащите от кул-

турната среда особености; въз основа на възрастовата специфика на 

личностния профил през „настъпващата зрелост” (18–25 г.) се защита-

ва идеята за обособяването й като отделен възрастов период; в широк 

възрастов диапазон е проследен потенциалът за учене през целия жи-

вот и в частност възрастовите тенденции в развитието на креативност-

та.  

 Психологичен тип, когнитивен стил и взимане на решение (10 публи-

кации): дефиниран е трикомпонентен модел на взаимоотношенията 

психологичен тип → когнитивен стил → стил на взимане на решение, 

вкл. влияние на потенциални, диференциращи взаимодействието фак-

тори (пол, възраст и професия). Емпирично потвърдената медиаторна 

роля на когнитивния стил е стъпка в анализа на регулативните меха-

низми на поведението. 

 Лидерство и управление – в образованието и военните структури (7 

публикации): анализирани са лидерските стилове в образователната 

система и армията от позицията на теорията за психологичния тип (К. 

Юнг), като са формулирани насоки за обучение на лидери и възмож-

ности за повишаване на ефективността на управлението. 

 

Доц. Елиана Пенчева води и активна преподавателска дейност – била е хоно-

руван преподавател СУ „Св. Климент Охридски”, Военна академия  “Г.С. Раковс-

ки”, Нов български университет, ПУ „Паисий Хилендарски”, ЗУ „Ангел Кънчев”. 

Личните ми впечатления се отнасят до курса Психология на взаимоотношенията в 

училище към магистърска програма „Детско-юношеска и училищна психология (ди-

агностика и консултиран), към СУ „Св. Климент Охридски”. Лекциите на доц. Пен-

чева се радват на подчертан интерес от страна студентите, за което недвусмислено 

говори и фактът, че макар курсът да е свободно избираем, без изключение се про-

вежда всяка година при пълна аудитория. Това обстоятелство, както и неформални-

те впечатления ми дават основание за оценката доц. Пенчева като ценен и обичан от 

студентите преподавател. 
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В заключение: представените научни трудове и професионалната автобиог-

рафия характеризират доц. д-р Елиана Пенчева като високо квалифициран изследо-

вател и преподавател, със съществени научни приноси, коректно отразени в авторс-

ката справка. 

В качеството си на член на журито съм убеден, че доц. Елиана Пенчева отго-

варя на условията за заемане на научната длъжност "професор". и давам положител-

но заключение за нейния избор. 

 

 

 

2 май 2012 година    

 

      Проф. дпсн Пламен Петров Калчев 

 


