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 Становището е част от процедурата за академичната длъжност “доцент”, 

професионално направление 3.2 . Психология (Психология на труда и инженерна 

психология – Психологични аспекти на ежедневния труд) за нуждите на секция 

“Социална, трудова и организационна психология” към Института за изследване на 

населението и човека – БАН. Конкурса е обявен в ДВ бр. 19 от 2.03.2018 г. на 

основание на разпоредба на чл. 27, ал. 1, от Закона за развитие на академичния 

състав чл. 61, ал 1 от Правилника за неговото прилагане и чл. 51 от Правилника на 

Института за изследване на населението и човека – БАН за развитие на 

академичния състав. 

 В конкурса участва един кандидат гл. асистент д-р Стойка Христова 

Калчева. Кандидатката е представила 13 научни публикации, от които 1 

монография, 1 колективен практически наръчник за психологична интервенция и 

превенция на конфликти при съчетаване на семейния и професионалния живот. 

Посочени са 2 цитирания. 

 В монографията се разглеждат основните теории за стреса. Представен е 

теоретичния модел на професионален стрес по Купър. Застъпени са по-широко 

разпространените методи за оценка на възприеман стрес, организационна 

подкрепа, организационна диагноза, стратегии за справяне с професионален стрес и 

индикатор на Купър. Особено място е отделено на Копенхагенски въпросник  

(COPSOQ) разработен с цел проучване на психосоциалните фактори в работата. С 

въпросника е проведено  пилотно проучване на професионалния стрес във фирма за 

услуги, обхващащо работещи в 5 отдела на възраст от 19 до 63 г. Получените 

резултати са сравнени с данните от датска извадка. Предложеният метод показва 



добри статистически характеристики и може да се използва за оценка на 

професионален стрес. 

 Във втората глава са проучени междуличностните взаимоотношения и 

професионалната компетентност в бюджетна организация. За целта е използван 

въпросник, включващ характеристики на извадката, модифицирана версия на 

Копенхагенски въпросник, единство/сплотеност на групата, оценка на 

междуличностните отношения в микросредата и самооценка на възприеманата 

позиция, оценка на професионалната компетентност, конфликти с колегите и 

препоръки за подобряване на условията на труд, организацията и 

взаимоотношенията в работата. На основата на използвания въпросник са 

установени равнищата на проучваните променливи. 

 Изброени са факторите, свързани с равнището на стрес в работата. Като 

значими предиктори се очертават три: количествени изисквания на работата, 

несигурност за работата и ролеви конфликти.  

 На основата на получените данни от изследването, авторката е извела 

основните препоръки към организацията за подобряване условията на труд. 

 В трета глава в национално представително изследване се проучва 

емоционалния профил в сферата работа/семейство, с цел да се установи наличие 

или липса на съчетание между двете сфери. Използван е модифициран въпросник 

за оценка на емоциите BES, съдържащ пет основни емоции. Чрез него са проучени 

честотата на проява на основните емоции в работата и семейството. Получените 

данни показват, че и в двете сфери доминират положителните емоции, като в 

семейството са по-високи равнищата на положителните емоции и по-ниски на 

отрицателните, в сравнение с работата. За тези резултати авторката е дала 

възможни обяснения. 

 В представените публикации се проучват видовете професионален стрес, 

удовлетвореност от работата, удовлетвореност от условията на труд, 

междуличностни отношения на работното място, превенция на конфликти работа – 

семейство, емоционални измерения в работата и семейството. 

 В две отделни колективни публикации са представени психометричните 

характеристики на въпросник за възприемане на училището от учениците, 



разработен от Finlayson и адаптация на въпросник за личностни разстройства на 

Cooligge. 

 Гл. асистент Калчева работи в областта на правата на бежанците. 

 Научните приноси са представени стегната и реалистично. 

 Заключение: Гл. асистент д-р Стойка Калчева отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност ”доцент” и давам положителното си становище. 
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