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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за доцент по 05.06.14 Медицинска психология  

(Клинична и консултативна психология), обявен от Институт за 

изследване на населението и човека, БАН  

 

от доц. Антоанета Христова, секция „Социална психология“, департамент 

„Психология“ – ИИНЧ-БАН 

 

Становището е част от процедурата на конкурса за доцент по шифър 05.06.14. 

Медицинска психология (клинична и консултативна психология), обявен от департамент 

Психология при Института за изследване на населението и човека – БАН (ДВ бр. 85 от 

06.11.2012 г.).  

Гл. ас. доктор по психология Росица Христова Георгиева е единствения 

кандидат, подал документи за горепосочения конкурс.  Кандидатката завършва 

психология през 1976 г. в Московския Държавен Университет, където през 1981 

защитава дисертация на тема: “Сензомоторни аспекти на психофизиката на зрението“. 

Същата година постъпва на работа в Института по психология – БАН,  (трансформиран 

по-късно  в Институт изследване на населението и човека), където работи и досега, като 

последователно заема длъжностите научен сътрудник ІІІ, ІІ, І ст. и съответно главен 

асистент. През периода 1983 – 2002 г. тя получава допълнителна квалификация в 

различни курсове у нас и в чужбина по психологично консултиране и психотерапия. 

Има редица допълнителни квалификации: „Кроскултурна комуникация“,  

„Психотерапия на зависимостите”, „Психология и практика“, „Неврози и гранични 

състояния, психотерапия, личностова диагностика”, завършено обучение по 

психотерапия, специализация по семейно консултиране, психотерапия и кризисна 

интервенция. В резултат от нейната специализация от 4 години в областта на 

роджърсианството, д-р Георгиева притежава диплома за психотерапевт, курирана от 

АРА и сертификат за 1050 обучителни часа, с което колегата фигурира в националния 

регистър. 

Изследователска дейност 

 Почти цялостната изследователска дейност на гл.ас. Р. Георгиева – е 

фокусирана в сферите на хуманистичната психология, екзестенциалната психотерапия, 

емпатията, справянето със стреса, и личностно-центриран подход на Карл Роджърс. 



 Д-р Росица Георгиева участва в конкурса за доцент с 30 публикации: един 

монографичен труд и 29 статии с сборници и списания (1 на руски език). От статиите 

10 са самостоятелни, 19 – в съавторство, като 2 от тях са под печат. 

Най-ярък представител на предпочитанията й е монографията „Психотерапията 

на Карл Роджърс”, издадена 2012 г., която има характер на хабилитационен труд. 

Книгата представя творчеството и практиката на К.Роджърс през призмата на неговите 

изяви – произведения, лекции, срещи и дебати в съчетание със собствения опит на 

авторката. Тя е в размер на 271 страници, организирани в увод, 7 глави, заключение, 

приложения и литература. В нея е представено съвременното състояние на 

психотерапията като философия и методология. Авторката коректно разглежда идеите 

на Роджърс като една от съществуващите хипотези в това поле.  

 Д-р Георгиева анализира съдържателно хуманистичната парадигма в съпоставка 

с другите две господстващи в психологията направления – бихевиоризма и 

психоанализата. Компетентно и задълбочено тя интерпретира идеята за 

актуализиращата тенденция и самоактуализацията като базисни понятия в творчеството 

на Роджърс, достига до периодизация на творческото и идейно развитие на автора и 

тълкува аргументирано характерните за неговата терминология – отразяване на 

чувствата, рефлексивна нагласа или емпатична рефлексия. 

 Върху базата на широк кръг автори, различни ракурси и детайли, д-р Георгиева 

ги представя систематизирано и достъпно. Коментират се терапевтичният „сетинг” и 

срещането като същност, процес и цел на личностно-центрираната терапия в 5-та глава. 

Особено ценни са и приложенията на самите интервюта, които авторката  предоставя 

на читателите. 

 Текстът съчетават разговорната лексика с академичната стилистика. 

В изследователски план Р. Георгиева работи още в областта на трудовата 

психология – регулиране на психичното напрежение в различни трудови дейности; 

психична регулация на психичното напрежение и клиничната психология. Има  широка 

индивидуална и екипна работа с клиенти, семейства, консултиране на безработни, 

работа на „гореща линия - телефон на доверието“, създаване и провеждане на анти-

стрес програми за кризисни и производствени ситуации, работа под супервизия и 

самостоятелна психотерапевтична практика като личностно-центриран психотерапевт. 

 

 Преподавателска и практическа дейност 



Кандидатът има богат преподавателски опит и води курсове „Личностно-

центриран подход на Карл Роджърс“, „Емпатична лаборатория“, Недирективно 

консултиране и личностно-центриран подход – К. Роджърс“, „Екзистенциална и 

хуманистична психология и психотерапия“   „Психология на емоциите“, „Карл 

Роджърс психологична теория и терапевтична практика“, „Релаксиращи техники за 

снемане на стрес и напрежение в труда“.   

Росица Георгиева предлага модел за психологично подпомагане на 

психосоматично, психологично и екзистенциално ниво. Разработена е авторска 

методика „Жизнен пасианс”, която има диагностичен и прогностичен характер и може 

да бъде използвана широко в консултативната и клиничната психологична практика. 

На трето място, разработила е специализирани програми за релаксация, които са 

приложени в реални условия и са залегнали в изготвената методика за подготовка на 

психолози за провеждане на релаксиращи програми за снемане на стрес и напрежение 

в трудови условия. 

 

Заключение: 

 Откроените научни и научно-приложни приноси  ми дават основание да 

оценя високо работата на д-р Росица Георгиева. Те я определят като 

сериозен изследовател и практик – особено в областта на роджърсовата 

психотерапия. Кандидатът отдавна отговаря на изискванията за 

хабилитация.  Препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да й 

бъде присъдена академичната длъжност „доцент” в департамент 

„Психология” към Института за изследване на населението и човека - БАН. 

 

25.02.13                      

        Доц. А.Христова  

 

 

 

 

  



  

 

 

 
 


