
Вх. № ЧР-234/17.05.2012 г. 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова, 

Катедра „Обща, експериментална и генетична психология”,  

Философски факултет, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

за научните трудове и научноизследователски проекти 

на доц. д-р Елиана Станкова Пенчева,  

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” по професионално направление 3.2. Психология,  научна 

специалност 05.06.05 Педагогическа и възрастовата психология, 

обявен от Института за изследване на населението и човека – БАН, в 

ДВ, бр. 5 от 17.01.2012 

  

 

 

 Елиана Пенчева е доцент по педагогическа и възрастова 

психология в Института за изследване на населението и човека – БАН, 

като едновременно с това е и Председател на Общото събрание на 

учение. Доц. Е. Пенчева има богат опит в преподавателската и научно-

изследователската дейност. В периода 2005-2010 г. заема длъжността 

Научен секретар на Института по психология към БАН, в който работи 

от 1999 г. Тя е работила като преподавател в Централния институт за 

усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Кл. 

Охридски”, където през 1990 г. е избрана за доцент по педагогическа и 
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възрастова психология. Също така е била научен сътрудник в Клиника 

за наркомании към Медицинска академия.  

Доц. Елиана Пенчева е хоноруван преподавател в редица 

български университети: СУ „Св. Климент Охридски”, НБУ, ПУ „Паисий 

Хилендарски”, РУ „Ангел Кънчев”.  Като преподавател в магистърските 

програми на специалност „Психология” към СУ „Св. Климент 

Охридски” е високо ценана не само от колегите в специалността, но и 

от студентите, за които особено значими са практическите задачи, 

включени в нейните програми. Е. Пенчева е научен ръководител на 4-

ма успешно защитили докторанти и един в процес на обучение, както и 

на множество дипломанти от магистърската степен на обучение. 

Смятам, че е важно също така да отбележа, че доц. Пенчева е била и 

член на Специализирания научен съвет по Психология към ВАК. 

 Елиана Пенчева е квалифициран администратор на Индикатора 

за психологичен тип (MBTI), за който е преминала специално 

обучение в Квалификационна програма „Ориентация в теорията на Юнг 

и индикатора на Майерс-Бригс” в Център за приложение на 

психологичния тип – САЩ. Участвала е и в Програма за обучение на 

обучители в Португалия към Съвета на Европа, както и в Програма за 

разрешаване на конфликти към Центъра по практическа психология, гр. 

Минск, Булорусия и др. 

През 1986 г. защитава докторска дисертация на тема: 

„Прогностични умения на учителите в средния курс (ІV – VІІ клас) на 

ЕСПУ”. 

Доц. Д-р Елиана Пенчева притежава богат изследователски опит, 

натрупан от участието й в различни български и международни 



 3 

проекти. Тя е автор и ръководител на пет проекта, а като консултант 

участва в множество други. 

Доц. Е. Пенчева участва в конкурса за професор с три 

монографии, две от които самостоятелни. В списъка с публикациите са 

представени десетки статии, студии и доклади. Тя е автор на една 

брошура и на една глава от книга на английски език (в съавторство), а 

също така и на шест учебника в съавторство. Представени са освен това 

и доклади от участие в национални и международни конференции. 

Научните публикации на доц. Е. Пенчева са цитирани 

многократно – 181 (забелязани), като 7 са цитирани и на английски език 

в авторитетни международни списания. 

Искам специално да отбележа някои от основните приноси на 

трудовете от тематичното направление „ЦЕННОСТНИ ПРОФИЛИ И 

ЛИЧНОСТНА ТИПОЛОГИЯ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО”. В 

публикациите от това направление е обогатена концептуалната рамка 

на съвременните теории за същността, типологията и трансформацията 

на ценностите. Оригинален принос са теоретичните паралели между 

типологичния и ценностния профил на личността в светлината на две 

основополагащи постановки: идеята за универсалността на 

психологичния тип (Юнг,Майерс, Бригс) и идеята за значимото 

влияние, което културата оказва върху начина, по който се преживяват 

и изразяват личностните особености. Специален акцент в разработките 

е поставен върху съществуването на типични за определен личностен 

тип ценности в труда, независимо от културния контекст, както и 

културно базирани приоритети по отношение на трудовата практика, 

изведени на база на кроскултурно сравнение. Смятам също така за важно 

да подчертая, че доц. Е. Пенчева адаптира успешно за българската 
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социокултурна среда Индикаторът за психологичен тип по Юнг, 

Майерс и Бригс (МВТІ), форма “G”. 

Цялостното творчество на Елиана Пенчева предлага панорама на 

върховите постижения в психологията, пречупени през оригиналната 

интерпретация на авторката. Важно е обаче да се подчертае, че тя 

обогатява и предлага перспективна насока както на теоретично, така и 

на емпирично равнище за диференциално-психологиечския профил на 

личността. 

Въз основа на цялостната научно-изследователска, проектна и 

преподавателска дейност на единствения кандидат в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „професор" по професионално 

направление 3.2. Психология, научна специалност 05.06.05 

Педагогическа и възрастовата психология, обявен от Института за 

изследване на населението и човека - БАН, смятам, че доц. д-р 

Елиана Станкова Пенчева изцяло покрива изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България. Тя има 

значими приноси в областта на психологията, както на теоретично, така 

и на емпирично равнище и допринася за високото качество на научно-

изследователската и учебна дейност. 

В резултат на високата оценка на научната и преподавателската 

дейност на доц. д-р Елиана Пенчева категорично подкрепям 

избирането й за „професор" по професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност 05.06.05 Педагогическа и 

възрастовата психология, в Института за изследването на населението 

и човека към БАН. 
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17.05.2012 г.    Член на научното жури: 

гр. София     (доц. д.пс.н. Соня Карабельова) 


