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СТАНОВИШЕ 

 

ОТНОСНО ТРУДОВЕТЕ НА  ГЛ. АС. ЕРГЮЛ ТАИР РЕДЖЕБ, 

ДОКТОР,  ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА “ДОЦЕНТ” ПО 

ПСИХОЛОГИЯ, ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ (ПСИХОЛОГИЯ НА 

ЛИЧНОСТТА), ОБЯВЕН ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА ПРИ БАН - СОФИЯ 

                                                              

                                                                                             ПРОФ. ТАТЯНА ЯНЧЕВА, Д.ПС.Н., 

                                                                                             НСА “В. ЛЕВСКИ” - СОФИЯ 

 

Конкурсът за “доцент” по научна област 3 „Социални, стопански и правни 

науки“, професионално направление 3.2 „Психология“, научна специалност 

05.06.01 обща психология (психология на личността), за нуждите на Института за 

изследване на населението и човека при БАН – София е обявен в “Държавен 

вестник”, бр. 76/30.09..2011 г., съобразно изискванията  на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България 

В него участва един кандидат – гл. ас.  Ергюл Таир Реджеб, доктор. 

Изследователска и творческа дейност   

За участието си в конкурса за „доцент“ Ергюл Таир представя 28 свои научни 

публикации, от които 2 монографии, 13 статии в научни списания и 13 – в научни 

сборници. Всички представени за рецензиране в настоящия конкурс научни 

трудове са публикувани след придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“. Представен е и списък с 26 научни доклада от Международни и 

национални научни конгреси и конференции. Тринадесет от представените 

публикациите са самостоятелни и 13 – в съавторство.  

В тематично отношение трудовете на гл. ас. Е. Таир са изцяло по тематиката 

на обявения конкурс. Те са ориентирани в две главни предметни области – 1) 
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Субективно благополучие и психично здраве и 2) Медийно влияние, насилие, 

възможности за превенция.   

Като цяло прваи впечатление научната сензитивност на кандидатката към 

значими за теорията и практиката проблеми, ясната професионална насоченост и 

желание за по-пълно и задълбочено проучване на изследваната проблематика. 

Всички сфери на научните инереси на Ергюл Таир  се характеризират с актуалност, 

научна и приложна значимост. 

Приносните моменти в трудовете на гл. ас. Ергюл Таир могат да се отнесат до 

следното: 

1. Направен е анализ на субективното благополучие и връзката му с 

психичното здраве, изведени са личностните и трудови детерминанти на 

професионалното благополучие, разкрита е ролята на професионалния статус върху 

психичното здраве. 

2. Изследвана е жизнената удовлетвореност, анализирани са 

индивидуалните и социални фактори, които влияят върху удовлетвореността на 

българскте учители – професионална и лична. 

3. Проведено е кроскултурно изследване, направен е сравнителен анализ и 

са установени различията в субективното благополучие и влиянието на 

ценностните ориентации при студенти от България, Аржентина и Финландия. 

4. Изследвана и анализирана е медийната реалност в България, изведени са 

тематичните доминанти в медиите – съдържание, честота на излъчванията, 

субективна представа за тях. 

5. Специално внимание със своята теоретична и пактическа стойност 

заслужават разработките, свързани с анализа на насилието, влиянието на 

телевизионното насилие и сексуалност върху младите хора, ефектите и 

психологическите механизми, чрез които се осъществява това въздействие. 

Изведените теоретични подходи и насоки за превенция и ограничаване на 

насилието, както и очертаните на таи база стратегии за справяне могат да 

подпомогнат в значителна степен търсенето на най-ефективните решения на 

проблема. 
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6. Анализирано е влиянието на личностните особености при възприемане на 

негативните медийни съдържания, изведени са използваните от децата стратегии за 

справяне. 

7. Като принос трябва да се отчете и превода и адаптацията на редица 

методики (Метод на П. Уор за афективно професионално благополучие и някои 

аспекти на психичното здраве; Скала на Е. Динер за психосоциално благополучие; 

Скала на Рииф и Сингер за позитивни взаимоотношения с другите, на Рокас и кол. 

за идентификация с групата). 

Учебна работа 

Гл. ас. Ергюл Таир води семинарни занятия по Трудова психология в ОКС 

«Бакалавър», специалност «Психология» в СУ «Св. Климент Охридски». Водила е 

семинарни занятия по Трудова психология в Магистърските програми по Трудова 

и организационна психология, Организационно поведение и управление на 

организацията. От 2007 до 2009 г. е прподавала и в бакалавърската програма в 

специалност «Социология». 

Ергюл Таир ръководи и участва активно в разработването на редица научни 

проекти – Международни и Национални. Цялостното и научно-професионално 

развитие говори за задълбочен и траен интерес към разработваната проблематика и 

желание да осъществи прехода от чистата теория към възможността за практическо 

приложение на установените научни факти и закономерности.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Ергюл Таир е утвърден и ерудиран специалист, ползва се с авторитет в 

психологическата общност.  

Тематиката на публикациите е в съответствие с тематиката на обявения 

конкурс. Научната и педагогическа дейност на Ергюл Таир удовлетворяват 

напълно изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото приложение. 

 Като имам предвид качеството на научната продукция, педагогическата 

дейност и личните качества на кандидатката, с убеденост в научните и 

педагогически достойнства на Ергюл Таир Реджеб  – доктор,  предлагам на 



 4 

Уважаемите членове на Научното жури тя да бъде избрана за “доцент” по научна 

област 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.2. 

„Психология“, научна специалност 050601 - обща психология (психология на 

личността). 

 

 

01.02.2012 г.  

 

                                            Изготвил становището: 

                                                                                     (проф. Т. Янчева, д.пс.н.) 

 

 

 


