
Вх. № РД-60/30.01.2013 г. 

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 проф. д.пс.н. Толя Стоицова, преподавател в  

Департамент „Масови комуникации”, НБУ 

 

 

 Становището е изготвено на основание заповед №                  , издадена от 

Директора на Института за изследване на населението и човека при БАН, в която съм 

определена за член на журито във връзка с конкурса за хабилитация, обявен в Държавен 

вестник бр. 85 от 06.11.2012 г. В конкурса участва един кандидат – гл. ас.д-р Росица 

Георгиева. 

Общи образователни данни за кандидата 

 Д-р Росица Георгиева е със сериозно образование в областта на психологията. Тя е 

завършила Факултета по Психология на Московския държавен университет през 1976 г. с 

отличие. Още на следващата година е зачислена като редовен докторант към същия 

факултет на МГУ. Защитава дисертация в областта на общата психология – 

дисертационната тема е по психофизика – и й е присъдена титлата „доктор на 

философските науки”. 

 Специализирала е консултативна психология и различни форми на психотерапия в 

редица чуждестранни академии и университети. Някои от тях са под формата на 

следдипломна квалификация – напр., в Медицинска академия в София, „Неврози и 

гранични състояния, психотерапия, личностова диагностика“, или дългосрочни 

специализации – отново в Москва – едногодишна специализация по семейно 

консултиране, психотерапия и кризисна интервенция в център за психологично 

консултиране към Факултета по психология на МГУ. Сериозни са и специализациите й – 

все в областта на психотерапията и консултирането – във Франция, Унгария, Полша, 

Гърция и България. 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.  

 Владее перфектно руски език и на много добро ниво – английски език. 

 



 

Изследователска дейност 

 Познавам д-р Росица Георгиева повече от 20 години и съм добре запозната с 

нейната изследователска дейност в Института по психология на БАН, както до скоро беше 

наименованието на академичното звено, сега Институт за изучаване на населението и 

човека.  

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

публикационна, е съсредоточена в областите на хуманистичната психология, 

екзестенциалната психотерапия, емпатията, справянето със стреса, и личностно-центриран 

подход на Карл Роджърс. 

 Д-р Георгиева участва в конкурса за хабилитация с една монография – 

хабилитационен труд, 11 статии в научни списания, както и 18 научни статии в тематични 

сборници.  Защото познавам добре кандидата, бих искала да посоча и десетките й изяви на 

конференции и различни международни и национални форуми с доклади и в кръгли маси, 

които не открих в представените от нея материали по конкурса. 

 Искам да обърна внимание специално на монографията, предложена като 

хабилитационен труд, както и да спомена тематичните центрове на останалите публикации 

на кандидата.  

 Монографията, озаглавена „Психотерапията на Карл Роджърс”, издадена 2012 г., 

представлява задълбочен анализ на този тип психотерапия в обем от 270 страници. По мое 

мнение, едва ли има в България дипломиран психолог, който по-добре познава трудовете и 

психотерапевтичната практика на Карл Роджърс от д-р Р. Георгиева. Както сама авторката 

отбелязва във въвеждащата част на монографията, озаглавена „Моите срещи с Карл 

Роджърс и роджърсианството”, психотерапията, която предлага този корифей в областта 

на терапията, не е единствена. Коректно са изброени и накратко представени основните 

идеи и на други психотерапевтични школи. Основно се дискутира философската и 

ценностната основа на Роджъровата психотерапия, нейната недирективност, стремежът й 

към създаване на условия за развитие и личностна промяна, както и ролята на емпатията, 

емпатичното интервю и емпатичната лаборатория. Книгата е особено полезна за 

изследователи, студенти и практици. 

 Останалите публикации гравитират около три – според мен, логично свързани, 

тематични центъра. Те са: 

• Същност и приложение на личностно-центрирания подход на Карл Роджърс; 

• Хуманистичната и екзистенциалната психология и психотерапия и 

• Справяне със социален стрес и трудово напрежение 

 



 Във всяка от публикациите задълбочено се третират съответните проблеми, което 

ми дава основание да приема напълно предложените от автора в 5 пункта приносни 

моменти от цялостната й изследователска работа. 

 

 

Преподавателска и практическа дейност 

 

 Д-р Георгиева е водила – и до сега някои от курсовете й продължават – курсове на 

студенти и специализанти в НБУ, СУ „Св. Кл. Охридски”, Медицински университет в 

София и в БАН.  

 Клиничният опит на д-р Георгиева започва с работа под супервизия, както е по 

правило, и продължава и до днес като самостоятелен консултант и психотерапевт. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Отбелязах само някои от основните приноси в научната, практическата и 

преподавателската работа на д-р Георгиева, които я определят като сериозен изследовател 

и практик – особено в областта на роджъровата психотерапия. За мен тази хабилитация 

чисто формално е малко закъсняла. Кандидатът отдавна отговаря на изискванията за 

хабилитация. Изследователските й трудове, както и личните качества на кандидата – 

коректност, лоялност, умение за работа с хора и в екип, според мен заслужават най-висока 

научна преценка. Предлагам на членовете на уважаемото жури без колебание да присъдят 

титлата „доцент” на гл.ас. д-р Росица Христова Георгиева.  

 

 

28.01.2013                                         Член на научното жури: 

              

 

        (Проф. д.пс.н. Толя Стоицова) 


