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С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Лидия Василева 

Департамент „Психология”, секция „Социална трудова и организационна 

психология” Институт за изследване на населението и човека – БАН 

 

 Относно: Конкурса за доцент по обща психология – психология на личността  

(05.06.01.), обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН (обявен в 

ДВ, бр. 76/30.09.2011 г.);  

 на основание: Протокол № 1/12.01.12 г. на Научното жури и Протокол № 

12/01.12.11 г. на Научния съвет на ИИНЧ – БАН. 

 Кандидат: ЕРГЮЛ ТАИР РЕДЖЕБ, доктор по психология, гл. асистент при ИИНЧ 

– БАН 

 

Главен асистент д-р Ергюл Таир Реджеб е единствен кандидат за обявения конкурс 

за доцент  в ИИНЧ-БАН. Е. Таир е получила образователната и научна степен „доктор по 

психология” през 2006г., от 2005 до днес работи в Института за изследване на населението 

и човека при БАН, предишния Институт по психология – БАН, последователно   като 

специалист-психолог,  н. с. ІІ и І ст. и главен асистент.   

Д-р Ергюл Таир участва в конкурса за доцент с научни публикации, включени в 

списък от общо 28 заглавия, авторски и в съавторство, след придобиване на научната 

степен „доктор по психология”, от 2005 г. до сега. Кандидатката има публикувани две 

научни книги – една самостоятелно и една в съавторство, 26 статии публикувани в научни 

списания и в научни сборници. Научните статии, от които 12 самостоятелни и 14 в 

съавторство са публикувани в сериозни научни списания и сборници, пет от тях са 

публикувани на английски език. Тематичното разпределение на публикациите е в две 

основни направления:  медийни въздействия и възможности за превенции, и благополучие 

и психично здраве.  

Изведените научни и научно-приложни приноси и резюметата на научните трудове 

отразяват реалното съдържание на публикациите. Приложеният списък на цитираните 

публикации доказва приносите на Ергюл Таир към изследваните проблеми. 



 Д-р Ергюл Таир е млад и перспективен психолог-изследовател, с доказани научни и 

научно-приложни приноси в психологията на личността, трудовата и организационната 

психология. През 2001г. завършва СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, 

специалност “Психология” с магистърска степен. Специализира в областта на трудовата и 

организационната психология, както и клинична и консултативна психология, с опит в  

когнитивно-поведенческата терапия.  

Като млад учен Ергюл Таир има и достатъчно богат преподавателски опит: от 2007г. до 

сега тя води семинарни занятия по трудова психология в бакалавърска програма по 

психология в СУ. През периода 2007-2010г. тя води семинарни занятия в магистърски 

програми по организационно поведение и управление на организацията.  

През периода 2002-2004г. Ергюл Таир разработва и успешно защитава 

дисертационен труд на тема: “Личностни особености и възприемане на представяната от 

медиите реалност”, като редовен докторант по психология на личността към ИП БАН. 

В продължение на по-малко от десет години тя системно и последователно прави 

проучвания в различни области на психологията, активно работи по проекти и научни 

разработки посветени на медийните въздействия върху децата и младите хора,  

професионалното благополучие и психичното здраве, и психичното благполучие при 

малцинствени групи на български граждани.  

Д-р Таир участва в разработката на научни проекти, свързани с тематиката за 

медийните въздействия: „Кроскултурални различия при възприемане на медийно 

представени документални продукти”; „Превенция на негативни медийни влияния при 

деца от различни възрастови групи”; „Влияние на медиите върху психологическото 

състояние, нагласи и поведение на личността”. Ергюл Таир е ръководител и координатор 

от българска страна по международни проекти, осъществявани в рамките на двустранни 

академични договори с Холандия и Финландия по проблемите: идентичност, акултурация 

и психично благополучие на малцинствени групи на български граждани от турски 

произход, българо-мохамедани и холандски граждани с турски произход; ценности и 

благополучие.  

Д-р Ергюл Таир е активен и задълбочен изследовател, който проявява коректност и 

систематичност в научните си търсения и работи успешно в съвместни национални и 



международни изследвания и проекти. Нейното хабилитиране е напълно заслужена оценка 

за високото качество, прецизност и актуалност на представената научна дейност.    

 

 

Заключение 

 В конкурса за доцент по обща психология – психология на личността  (05.06.01.), 

обявен от ИИНЧ – БАН  е представена кандидатурата на гл. ас. д-р Ергюл Таир Реджеб -  

млад но опитен изследовател с доказани приноси в научната област, в която работи. Тази 

кандидатура удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ и поради това убедено изказвам 

своето положително становище тя да бъде избрана на академичната длъжност доцент по 

Обща психология – психология на личността  (05.06.01.) от Научния съвет на ИИНЧ – 

БАН. 

 

20.02.2012г. 

София                                                                           доц. Лидия Василева 

                                                                                                         


