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Автобиография

Лични данни

Име Георгиева, Максимка Рашева

Емейл m.georgieva@iphs.eu

Националност Българска

Образование

период (от-до) 1999

институция Институ по психология - БАН

степен доктор по психология

период (от-до) 1972-1978

институция Медицинска академия - София

степен медицина

Допълнително 
обучение и 

квалификация

период (от-до) 1984

институция Медицинска академия - София

степен Неврология

Езици

англииски много добро
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Други умения

SPSS

Excel

Power point

Професионален опит

период (от-до) от 1984

Организация Институт по психология - БАН

позиция специалист, ст. н. с.

период (от-до) 1982 - 1984

Организация Трета градска болница - София

позиция ординатор

период (от-до) 1979 - 1982

Организация Медицинска Академия - ИСУЛ -София

позиция докторант

период (от-до) 1978 - 1979

Организация Районна болница - Ботевград

позиция ординатор

Обласи на научен 
интерес

стилове за справяне със стреса

психично здраве

локализация наконтрола

перфекционизъм
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Национални проекти

период (от-до) 2008 - 2010

Наименование Проучване  на  положителните  и  отрицателните  измерения  на
перфекционизма

Финансиране Бюджетна субсидия

Изпълнение Институт по психология

Позиция ръководител

период (от-до) 2005 -2007

Наименование Психосоциална адаптация към хронично заболяване

Финансиране Бюджетна субсидия

Изпълнение Институт по психология

Позиция ръководител

период (от-до) 2005 - 2009

Наименование Телепсихология за селскостопански райони

Финансиране фонд Научни изследвания

Изпълнение Институт по слънчево-земни въздействия

Позиция изпълнител

Публикации

1 Рашева,  М.     Влияние  на  депресията  върху  начините  за  справяне  със
стресови ситуации.   Психологични изследвания, кн. 1, 105-117.   (2005).  
ISSN 1311-4700.

2 Рашева, М.   Ролята на стиловете за справяне със стреса в адаптацията към
хронични  заболявания  и  развитието  на  депресивни  симптоми.     
Психологическа мисъл, кн. 1. 139-153   (2006).   ISSN 1312-7969.

3 Рашева,  М.     Взаимовръзки  между  социална  подкрепа  и  субективно
благополучие  при  пациенти  с  хронични  заболявания.     Психологическа
мисъл, бр. 3, 22-39,   (2007).   ISSN1312-7969.
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Публикации

4 Рашева, М.     Влияние на социалната подкрепа и здравната локализация на
контрола  върху  адаптацията  към  хронично  заболяване.     Психологични
изследвания, кн. 1-2, 9-22,   (2007).   ISSN 1311-4700.

5 Рашева,  М.     Ефекти  на  оптимизма  и  негативните  очаквания  върху
приспособяването  към  хронично  заболяване.     Българско  списание  по
психология, бр. 2, 34-55,   (2007).   ISSN 0861-7813.

6 Рашева,  М.     Възприемане  на  контрол  и  адаптация  към  хронична
заболяване.     Психологични  изследвания,  кн.  1,  51-65,     (2008).     ISSN
1311-4700.

7 Рашева,  М.     Двойствените  ефекти  на  перфекционизма.     Психологическа
мисъл, бр. 7, 6-23,   (2009).   ISSN 1312-7969.

8 Рашева,  М.     Взаимовръзки  между  перфекционизъм,  мотивация  за
постижение,  тревожност  и  депресивност  при  спортисти.     Психологични
изследвания, кн. 2, 85-92,   (2009).   ISSN 1311-4700.

9 Рашева,  М.     Метод  за  измерване  наперфекционизъм.     Психологични
изследвания, кн. 1,   (под печат).   ISSN 1311-4700.

10 Рашева, М.   Типология на перфекционизма.   Психологични изследвания,
кн. 1,   (под печат).   ISSN 1311-4700.

Книги

От неуспеха към депресията. Рашева, М.   Академично издателство "Марин Дринов", 125 (1999).   ISBN
954-430-554-8
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Книги

Резюме Книгата  представя  основните  психологични  характеристики,  съпътстващи
депресията  или  играещироля  да  развитието  й.  Първата  глава  описва
разпространениета  на  депресията  в  чужбина  и  в  България.  Втората  глава
представя  една  от  най-влиятелните  теории  на  депресията  предложена  от
Бек и някои изследвания в рамките на теорията. Реформулирания модел за
научена  безпомощност  и  други  психологични  подходи,  обясняващи
развитието  на  депресията  са  разгледани  в  трета  глава.  Четвърта  глава
представя  кратък  преглед  на  биологичните  нарушения  при  депресията.  В
пета  глава  са  дискутирани  връзките  между  депресия  и  психосоматични
оплаквания. В шеста глава е обърнато внимание на социалнопсихологичните
характеристики на депресията. В края на книгата са дискутирани основните
подходи при лечението.

Справяне със стреса и депресия. Рашева, М.   Академично издателство "Марин Дринов", 138 (2006).   ISBN
- 10: 954-322-043-3.

Резюме Книгата е посветена на някои личностни и социални аспекти, които могат да
са  от  полза  при  редуциране  влиянието  на  негативните  събития  върху
човека.  В  първата  глава  са  включени  основните  цели  на  изследванията
върху  взаимовръзките  между  копинг  стилове,  локализация  на  контрола,
социална  подкрепа  и  техните  механизми  на  действие  при  модифициране
ефектите  на  стресовите  събития,  или  повишаване  уязвимостта  на  човека
към развитието на депресивни реакции. Втората глава представя начините,
които  хората  използват,  за  да  се  справят  със  стреса.  Ролята  на
генерализираните  възгледи  за  контрол  при  по-ефективното  решаване  на
проблеми и психичното благополучие е подчертана в тета глава. В четвърта
глава са представени механизмите на действие на социалната подкрепа при
превенцията  на  депресията.  В  края  на  книгата  накрадко  са  дискутирани
основните подходи за повишаване равнищата на социална подкрепа и личен
контрол.

Телепсихологията - част от 
електронното здравеопазване

Йорданова,М.,  Василева,  Л.,  Рашева,  М.,  Божинова,  Р.     Академично
издателство "Марин Дринов", 170 (2009).   ISBN 978-954-322-362-6.
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Книги

Резюме Книгата  накрадко  представя  първите  стъпки  в  развитието  на
телепсихологията, като част от проект OHN 1514/2005 финансиран от фонд
"Научни изследвания".  Стратегическата цел на проекта е да развие високо
качествена  виртуална  психологична  служба  за  тези,  които  нямат  контакт  с
лицензиран  психолог.  Първата  глава  е  кратък  преглед  на  електронното
здравеопазване.  Втората  глава  представя  развитието  и  постиженията  на
телепсихологията,  докато  глави  3-5  се  фокусират  върху  комуникационни
проблеми, проблеми свързани с пола и възрастта, депресивни разстройства
и  шанса  приложението  на  телепсихологията  да  достави  адекватна
психологична  подкрепа  в  тези  случаи.  Последнаната  глава  сумира
резултатите  от  изследвания  адресирани  до  нагласите  на  клиентите  към
телепсихологични  консултации.  Книгата  завършва  с  някои  препоръки  към
тези,  които  планират  да  въведат  телепсихологията  в  тяхната  психологична
практика.


