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С Т А Н О В И Щ Е 

 
по конкурса за професор по педагогическа и възрастова психология, област на 

висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, обявен за нуждите на Института за изследване 

на населениеот и човека в Държавен вестник бр.5 / 17.1.2012. 

 

 Единствен кандидат за конкурса е Елиана Станкова Пенчева от секция 

Психология на развитието и здравето в департамент Психология на 

Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ). Тя е на 63 г., 

магистър по педагогика със специализация психология от Софийския 

Университет Кл. Охридски през 1971 г., доктор по психология от 1986 г. и 

доцент по педагогическа и възрастова психология от 1990 г. Както се вижда от 

приложената биография, доц Пенчева е придобила през годините различни 

квалификации: групово-динамичен тренинг, терапия на възможностите, 

разрешаване на конфликти, стратегии за преодоляване отпадането от училище, 

обучение на учители и пр. Тя е квалифициран администратор на индикатора за 

психологичен тип на Майерс-Бригс за България и обширната й преподавателска 

дейност се простира от Пловдивски, Новий и Софийски Университети до 

Академията Раковски. Важна част от нейната кариера е седемгодишната работа 

в Клиниката за наркомани към Медицинска Академия, което й осигурява един 

стабилен подход в работата с широк кръг от лица. Тя е била освен ръководител 

на секция в несъществуващия вече Институт по психология, но и научен 

секретар за 5 години, а в момента е Председател на Общото събрание на 

учените в ИИНЧ. За последните 10 години има участие в 9 научни проекта, 2 

мандата в Специализирания научен съвет по психология към ВАК и е член на 

две редакционни колегии на български списания. Много активна и високо 

ценена е нейната дейност в Националната Агенция по Оценяване и 

Акредитация. 

 Кандидатката в конкурса за професор представя две групи публикации: 

     преди доцентура  за професура 

1.Монографии,студии, брошури  14    7 

2.Статии в списания    19    29 



3.Статии в сборници    6    11 

4.Учебници и методики   4    6 

 Има отпечатана една глава в книга, издадена в САЩ, и една статия в 

международно списание. За мен двете отпечатки в Хонолулу, Хавай, са повече 

към раздел "публикувани резюмета". 42 от всички 96 публикации (т.е., 44%) са 

цитирани общо 181 пъти (т.е., средно по 4.3 пъти). Тук аз имам проблем с 

вълната цитирания от собствени докторанти, сътрудници и колеги, но тъй като 

това важи за цялата държава, не може нищо да се направи срещу тази 

надуваемост. 

 Напълно съм съгласен с авторската справка за приносите в трудовете, а 

именно: 

І. Научни 

1. - емпирично установени ценностни приоритети на българския учител 

 - теоретични паралели между типологичен и ценностен профил 

 - личностен профил по парадигмата на Юнг и Майерс-Бригс 

 - кроскултурни сравнения за личностния тип ценности в труда 

 - влияние на когнитивния стил 

 - емпирично определена психологична характеристика на ученици 

2. - критичен теоретичен анализ на теориите за лидерството 

 - реконцептуализация на постановките за лидерски стилове 

 - специфика на лидерското поведение в армията и образованието 

3. - "трипластов" теоретичен модел за релацията психологичен тип / 

когнитивен стил / стил на вземане на решение 

 - взаимодействия между аспектите на психологичния тип по Майерс-

Бригс, адаптивно-иновативния стил по Къртън и стила на вземане на решение 

по Франкен 

 - медиираща роля на когнитивния стил по отношение на релацията 

психологичен тип / стил на вземане на решение 

4. - кроскултурна специфика на стиловете на учене при студенти от 3 

страни 

 - класификация на нормативните страхове в юношеството и младостта 

 - личностен профил на възрастта 18-25 г. ("възникваща зрелост") 

 - връзки на психологичния тип със самооценка и ценностна ориентация 



 - систематизиране на съдържателните компоненти на личностния 

потенциал за учене през целия живот 

 - емпирично доказан развитиен патърн на креативността; доказана 

полова специфика в това отношение 

ІІ. Научно-приложни 

1. - индивидуални и групови стратегии за решаване на морални дилеми 

 - технологии за развитие на персонала в образователната система 

 - социално-психологичен тренинг за "учене чрез преживяване и опит" 

 - адаптиран въпросник на Майерс-Бригс (MBTI), форма G 

2. - система за обучение и прилагане в различен управленски контекст 

 - управленски лостове за активизиране на човешките ресурси 

3. - оригинална методика за измерване на страховете; въпросници за 

аспектите интензивност и честота 

 - създаване на подкрепяща обществена среда, която да подпомогне 

социализирането на страховете в тези възрастови периоди с цел ефективна 

реализация и промоция на психичното здраве 

 - систематизация на съдържателните компоненти на потенциала за учене 

през целия живот; емпирична верификация на развитийния патърн на 

креативността; конструиране на адекватна психологична технология за 

непрекъснато образование и активно стареене. 

 

 Количеството и качеството на научните и приложни постижения в 

дългогодишната практика на Елиана Пенчева, нейните преподавателски 

способности и умението й да общува с колеги и изследвани лица предпоставят 

една добра, макар и закъсняла, професорска позиция в ИИНЧ. С най-добри 

чувства и изключителна убеденост препоръчвам на почитаемото научно жури 

присъждането на академичното звание ПРОФЕСОР на доцент ЕЛИАНА 

СТАНКОВА ПЕНЧЕВА. 

 

10 май 2012 

 

 

      проф. д-р Божидар Димитров, д.м.н. 

    Лаборатория психофизиология и невропсихология 



   Институт за изследване на населението и човека, Б А Н 


