
 1 

Вх. № РД-141/28.05.2013  

 

СТАНОВИЩЕ 

oт доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева 

Департамент по психология, ИИНЧ, БАН 

 

Становището представлява част от процедурата на конкурс за доцент по 05.06.05 

Педагогическа и възрастова психология, област на висше образование 3 „Социални, 

стопански и правни науки”, професионално направление 3.2 „Психология”, обявен от 

Секция Психология на  личността и методология на психологическото измерване, 

департамент Психология при Института за изследване на населението и човека – БАН 

съгласно Решение на НС  на ИИНЧ – БАН (Протокол 11/20.09.2011  г .) (ДВ бр. 76 / 

20.09.2011 г.), развитие на академичния състав. 

 Становището е изготвено според изискванията на:  

- Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) 

- Правилника за прилагане на ЗРАСРБ 

- Правилника за условията и реда  за придобиване на научни степени и заемане на 

научни длъжности в БАН; и 

- Правилника за условията и  реда за придобиване на научни степени и за заемане 

на академични длъжности в Института за изследване на населението и човека – 

БАН   

За участие в конкурса са представени документи от един кандидат – главен 

асистент доктор Ева Папазова 

 

1. Общи данни за кандидата 

Ева Папазова завършва специалност психология в СУ Св. Климент Охридски 

през 1998  г. със специализация „Психология на човешкото развитие, образование и 

култура” и „Трудова и организационна психология”. През 2003 г.  завършва обучението 

си като докторант към секция „Психология н личността и развитието” на Института по 

психология-БАН с тема на дисертационния труд Самооценка и психологичен тип в 

юношеска възраст. В периода 2003 – 2005 г. работи като специалист по човешки 

ресурси и участва в извършването на социалнополитически и маркетингови 

изследвания. Научната си кариера започва от 2005 г. В периода 2005 до 2008 г.  е н.с. II 

ст. в секция „Психология на личността и генетична психология” на ИП-БАН, а  от 2008 
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г. до днес е главен асистент доктор в ИИНЧ-БАН.  В изследователската си работа 

кандидатът се включва в проекти и семинари и конференции с национално и 

международно участие. 

В периода 2007-2008 г. Ева Папазова завършва и практическо обучение на 

треньори по групово динамичен тренинг и организационно поведение. Владее отлично 

английски и руски език и има добри познания по испански. 

В практическата си насоченост като изследовател е придобила опит за работата с 

хора в мултикултурна среда, както и умения за подготовка, координация, управление и 

администриране на проекти. Цялостната ориентация на кандидата показва трайно и 

последователно  следване на основните професионални научни и изследователски цели. 

 

2. Обща характеристика на представените за конкурса трудове 

Кандидатът е представил за хабилитационната процедура една самостоятелна 

монография и 17 публикации – 14 в съавторство и 3 самостоятелни.  Шест от 

публикациите са на английски език. 

В монографичния труд „Личностни характеристики и социални проблеми в 

юношеството” авторът се фокусира върху връзката между личностните характеристики 

и актуални социални проблеми в юношеството. Специално внимание е отделено на 

самооценката в юношеска възраст и спецификата й при представители от ромски 

произход.  В монографията са представени три авторски изследвания. Поставените 

изследователски проблеми са актуални, тъй като авторът се опитва да намери 

допирната точка между универсалните и индивидуалните предиктори и социалните 

фактори, които определят нивото на личностно себевъзприемане и потециала за 

развитие и превенция на възможното рисково поведение. Това е област, която е 

свързана  и с множество перспективи за практическо приложение на резултатите и 

изготвяне на стратегии, които да са в полза на образователните и социални институции, 

ангажирани в работата с подрастващи и юноши. 

Представените други научни публикации са от  периода след 2004 г. когато 

кандидатът получава докторската си степен  и могат да се групират в две основни 

направления: 1) Психологичен тип и ценности; 2) Личностни и социални проблеми в 

юношеството. 

Към Психологичен тип и ценности се отнасят 9 публикации на кандидата, в 

съавторство. В линията на изследователско търсене на кандидата се проследява 
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връзката между същността на ценностите - базисните индивидуални ценности и 

ценностите в труда като тяхна конкретизация, от една страна, и психологичния тип по 

Юнг като конституционално обусловена структура, от друга. Въпросът за ценностите е  

интересен и актуален не само в национален, но и в междукултурен план и привлича 

вниманието през последните десетилетия. Поставя се въпросът за работа в унисон с 

кроскултурната традиция на търсенето и  установяването на общи и културно 

специфични закономерности, които допринасят за идентифицирането, разбирането и 

конструктивното оползотворяване на индивидуалните различия в глобализиращия се 

свят.  

В допълнение на това кандидатът поставя въпроса за необходимостта от анализ 

и съпоставяне на съществуващите класификационни системи на различните 

когнитивни стилове и нуждата от систематизация на разнородни психологически 

изследвания в области както в педагогическата психология, така и в личностната, 

детската и социалната психология. Ева Папазова търси възможностите за извеждане на 

общите закономерности и описание в когнитивно центрираната традиция, за 

представяне на начините за измерване на когнитивния стил и описание на връзката 

между когнитивния стил и психологичния тип.  

В изследванията на кандидата се обхващат достатъчно големи групи – така 

например едно от тях включва 253 младежи на възраст 19-27 години, в друго са 

изследвани 194 младежи на възраст 19-27 години. Кандидатът откроява между 

интересните резултати и значими различия по пол. Съществен принос на кандидата е 

работата в посока междукултурни сравнения и аналози. Тя представя изследване с 414 

студента, проведено в периода 2005-2007 г. Резултатите показват, че индивидуалните 

ценности и интереси, в унисон със постмодерните ценности на глобалния свят, запазват 

своeто надмощие над колективните мотивационни цели при студентите.   

Сред публикациите на кандидата има такива в сравнителен план и е свързана с 

проведено изследване на измеренията на ценностите и/или целите в труда при 600 

студенти от три различни култури (българи, хавайци и новозеландци), с проследяване 

на ценностните различия в трудовите практики в трите държави. Според получените 

резултати, отправна точка в професионалната реализация на младите хора в България е 

пълноценната реализация, което е в унисон с ценностите на съвременния постмодерен 

свят.  Включването на  резултати, които се отнасят не само до нашата култура, очертава  

по-глобална картина, която  е свързана и със спецификата, и с проекциите на контекста, 

което  е от важен научен и изследователски интерес.  
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Сред социалните проблеми, които са засегнати в публикациите в кръга Личностни и 

социални проблеми в юношеството са проблемното поведение в юношеска възраст, 

ролята на различния вид училищна среда, социално-икономическият статус на 

юношите и принадлежността им към различни етнически групи. Представено е и 

взаимодействието на общата самооценка на юношите с  психологичния тип, полово-

ролеви ориентации и афективния баланс. Въпросите на развитието и  фокусът върху 

юношеството са традиционна тема, която не намалява значението си основно във 

връзка с предиктивността и разбирането за проблемното и/или рисково поведение. В 

тази линия са описани четири вида проблемно и/или рисково поведение: агресия и 

агресивно поведение, криминални и престъпни наклонности, депресия/тревожност и 

социално отдръпване. Специално внимание е отделено на българските изследвания 

върху проблематиката.  Като основен извод се посочва, че социално-икономическият 

статус и социалните неравенства са предиктор за по-ниска удовлетвореност от живота 

при юношите и с по-висока степен на вероятност водят и до по-проблемно и/или 

рисково поведение, като от своя страна тенденцията е по-значима при момичетата. 

Две публикации определят и анализират статусите на психосоциална зрелост и 

проблемното поведение при юноши от домове за деца, лишени от родителски грижи, 

сегрегирано ромско училище, смесен тип училище и  българско училище. Изследвани 

са 309 юноши.   Резултатите показват, че момичетата се отличават с интернализирано 

проблемно поведение, а момчетата с екстернализирано проблемно поведение. Най-

агресивни са 14-15 годишните, а най-малко агресивни са 18-19 годишните. Най-

проблемна е социалната среда в домовете за деца, а най-малко проблемна е тя в 

българското училище, като се изключат показателите за екстернализирано проблемно 

поведение. Заключението е, че смесената училищна среда не се оказва по-проблемна от 

сегрегираната ромска среда. Юношите от българското училище се отличават със зрял 

статус на психосоциална зрелост, юношите от сегрегираното ромско училище и 

смесеното училище се отличават с незрял статус на психосоциална зрелост, а юношите 

от домовете за деца и юноши, лишени от родителски грижи не могат да бъдат 

класифицирани. Потвърждава се тезата, че за целта на преодоляването на социалната 

изолация на ромското етническо малцинство и неговото пълноценно интегриране е 

силно препоръчително избягването на модела на сегрегираните училища, т.е. на 

училищата и класовете в български училища с преобладаващ състав от деца с ромски 
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произход. Проблемът за агресивността и  девиантното поведение са особено важни за 

обществото като цяло. Самите изследвания включват 573 ученика на възраст 13-20 

години.   

 

3. Област на научни интереси и оценка на приносите 

Кандидатът демонстрира задълбочен интерес към начина на развитие в 

юношеска възраст, обхващайки базисни  въпроси като самооценка, личностни типове,  

рисково поведение, ценности, психично благополучие. Освен големия брой изследвани 

лица са  представени и резултати от сравнителни междукултурни изследвания, което е 

съществен принос в анализа на получените данни и изследвани области. Публикациите 

на кандидата са отразени и в девет цитации. 

 

В заключение: Представените трудове и автобиография  описват гл. ас. д-р  по 

психология Ева Папазова като компетентен и активен изследовател. В качеството си  на 

член на журито смятам, че кандидатът  отговаря напълно на условията за заемане на 

академичната длъжност “доцент” и давам положително заключение за нейния избор. 

 

 

 

15 май 2013 г.    Член на научното жури 

Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева 

 

 


