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ВХ. № РД-76/11.02.2013 Г. 

СТАНОВИЩЕ 

oт доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева 

Департамент по психология, ИИНЧ, БАН 

 

Становището представлява 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.).  

Документи за горепосочения конкурс са подадени само от един кандидат – 

гл. ас. доктор по психология Росица Христова Георгиева, която от  1981 г. до сега 

работи в Института по психология на БАН последователно като научен сътрудник 

ІІІ ст., ІІ ст., І ст. Кандидатът е придобил докторска степен в Московски Държавен 

Университет, факултет по „Психология“ след защитена дисертация по обща 

психология на тема: “Сензомоторни аспекти на психофизиката на зрението“.  Има 

редица допълнителни квалификации, част от които по „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. 

Това очертава основната насоченост на кандидата в областта на 

клиничната психология и психотерапевтичната практика. В допълнение към 

редицата специализации и квалификации, Росица Георгиева и в собствената си 

научна работа е насочена основно към  приложната психология и  успешното 

съвместяване на теоретичните изследвания с консултативната практика.  Сред 

темите, която разработва от различни аспекти и са водещи в   насочеността й, са: 

себеизследването като проблем и процес в екзистенциалната и хуманистичната 

психотерапия; върхови постижения  и пълноценно функциониране; психологичен 

анализ на екзистенциалните проблеми на жените в средата на живота; емпатията – 

начин на употреба; недирективната терапевтична нагласа като средство за 

въздействие и личностна промяна. 
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В изследователски план Р. Георгиева работи 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. 

Кандидатът има участие в международни проекти и е ръководител и 

участник на редица национални проекти. 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“.  

Кандидатът има множество участия в конференции с национално и международно 

участие. Наред с това е и дейността по популяризиране на важни за практиката 

въпроси. Освен членствата в различни професионални организации, е учредител 

на Българската асоциация по психотерапия и психологично консултиране.     

  Представените публикации са 30 на брой – една монография,  11 

статии в научни списания и 18 статии в тематични сборници. Публикациите 

могат да бъдат отнесени към три тематични кръга: 

Към първия тематичен кръг, представен основно в монографията, се 

отнася систематизирането на хуманистичната терапевтична концепция и 

възможностите, с които тя обогатява психологичната и социална практика. 

Анализирани са актуални социални и психологични проблеми – психичното 

благополучие, екзистенциалната тревога и солидарността в период на криза и др. 

Емпатичният процес е изследван на концептуално, субективно и опереционално 

ниво, като последното е представено в програма за обучение и развитие на 

професионалната рефлексия на психолозите от практиката.   

Вторият тематичен кръг включва публикациите, разглеждащи различни 

психологични и социални проблеми от гледна точка на екзистенциалната 
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психология и психотерапия. Основен принос е изследването на екзистенциалните 

проблеми на жените и кризата на транзитивния период „в средата на живота”.  

Приложен е 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. 

Третият тематичен кръг включва публикации, посветени на изследване на 

психичното напрежение в труда и разработване на 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.  

Росица Георгиева съумява  не само да систематизира  слабо изучавани в 

теоретичен план  въпроси -  във всеки един аспект на работата си като 

изследовател тя разпределя равномерно усилията си така, че  феноменологичният 

подход в изследванията й да не остане в рамките на  теоретичните разработки, а 

да бъде разгърнат в различни авторски приложни програми, които обогатяват 

практиката. Разработените лекционни курсове и тренинги  са също от съществено 

значение. Фокусът на изследователски интерес на д-р Георгиева е върху теми, 

чиято актуалност и социална значимост не отслабва, а освен принос е прецизното 

съчетаване на  теория и практика и намирането на  начин изследванията да 

получат максимална приложимост. 

В заключение, представените трудове и висока активност  описват гл. ас. 

д-р Росица Георгиева като компетентен и активен изследовател. В качеството си  

на член на журито съм  убедена, че кандидатът отговаря напълно на условията за 

заемане на академичната длъжност “доцент” и давам положително заключение за 

нейния избор. 

 

 

 

11.02.2013 г.    Член на научното жури 

доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева 
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