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ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ 

 
 

СТАНОВИЩЕ 

 
От проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева 

 
Становището е част от процедурата на конкурса за доцент 

по 05.06.14 Медицинска психология (клинична и консултативна 
психология), област на висше образование 3 Социални, стопански 
и правни науки, професионално направление 3.2 Психология, 
обявен от Института за изследване на населението и човека при 
БАН. Това становище е разработено на основание на разпоредбата 
на чл. 25, ал. 1 на Закона за развитието на академичния състав и 
на чл. 61, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане.  

В горепосочения конкурс участва само един кандидат - 
Росица Христова Георгиева. Тя е придобила образователната и 
научна степен "доктор" през 1981 г. с дисертация на тема 
"Сензомоторни аспекти на психофизиката на зрението",  защитена 
във Факултета по психология на Московския държавен 
университет. Заема академичната длъжност "главен асистент" в 
Института за изследване на населението и човека - БАН от 2010 г. 
Преди е работила в същия институт от 1981 г.  и е била 
последователно научен сътрудник ІІІ, ІІ и І степен. Това е и 
институцията обявила настоящия конкурс.  

За кандидатстване в конкурс по клинична и консултативна 
психология психотерпевтичната квалификация и практика имат 
значителна тежест. Д-р Георгиева има редица сертификати за 
работа в областта на клиничната и консултативната психология. 
Още през 1983/4 г. тя прави  едногодишна специализация по 
семейно консултиране, психотерапия и кризисна интервенция в 
Центъра за психологично консултиране към Факултета по 
психология на МГУ и в Кризисния суицидологичен стационар с 
ръководител проф. А. Амбрумова. Следват поредица от 
специализации, от които се открояват: Обучение по психотерапия, 
проведено по програма на Американската психологична асоциация 
(АРА) и Институт по личностно-цетриран подход с център Лугано, 
Швейцария, Център за кроскултурна комуникация – Дъблин и 
Словашката психологична асоциация завършен с Диплома за 
психотерапевт и сертификат за 1050 обучителни часа; Десетдневна 



работна среща по кроскултурна комуникация, проведена от 
Полската психологична асоциация и Международния институт за 
развитие на личностно-центрирания подход; Тренинг-семинар по 
Кроскултурна комуникация в парадигмата на личностно-
центрирания подход с продължителност от 50 обучителни часа, 
водещ фасилитатор Валери Хендерсън САЩ, проведен в Париж, 
Франция. 

Още от 1983 г. Д-р Росица Георгиева има самостоятелна 
психотерапевтична практика като личностно-центриран 
психотерапевт. Работи самостоятелно и в екип с индивидуални 
клиенти, семейства, осъществява консултиране на безработни, 
отговаря на „горещата линия - телефон на доверието“ към БЧК, 
създава и провежда анти-стрес програми за кризисни и 
производствени ситуации.  

Кандидатът има и дългогодишен преподавателски опит в 
областта на обявения конкурс. От 1993 чете редица курсове в 
Новия български университет, София: Личностно-центрираният 
подход на Карл Роджърс с хорариум от 30 учебни часа, Емпатична 
лаборатория – 45 часа, Екзистенциална и хуманистична психология 
и психотерапия – 30 часа, Психология на емоциите – 45 часа и др. 
Преподавала е и спецкурс по Недирективно консултиране и 
личностно-центриран подход на К. Роджърс (30 часа) в Софийския 
университет "Св. Климент Охридски", както и курс Карл Роджърс - 
психологична теория и терапевтична практика (60 часа) в 
Медицинския университет, София.  

Д-р Росица Георгиева е представила един публикуван 
монографичен труд, който не повтаря представените публикации 
за придобиване на образователната и научна степен "доктор". В 
документацията на конкурса има представени от кандидата още 29 
оригинални научноизследователски трудове, които, според 
изискванията на закона, следва да се оценяват по съвкупност (чл. 
29, ал.4).   

Общият списък на публикациите на д-р Росица Георгиева 
съдържа  30 заглавия, от които една монография и 29 статии. От 
статиите 28 са на български език и на една руски език като 11 са 
публикувани в реферирани научни списания, а 18 - в тематични 
сборници. Всички те попадат в тематиката на обявения конкурс.  

Д-р Георгиева е активен изследовател. Тя е участвала в 14 
научни проекта, от които е била ръководител на седем 
национални, съизпълнител на два международни и съизпълнител 
на пет национални проекта. Прави впечатление, че всички тези 
проекти са пряко свързани с тематитиката на обявения конкурс.  

Особена тежест на кандидатурата придава фактът, че д-р 
Росица Георгиева е автор на монографичен труд в областта, в 



която е обявен конкурсът - "Психотерапията на Карл Роджърс. 
Емпатичното терапевтично интервю", София: Изток-Запад, 2012. В 
този труд  авторката анализира хуманистичната парадигма в 
съпоставка с други направления (предимно бихевиоризма и 
психоанализата) като поставя в центъра на анализа идеята за 
актуализиращата тенденция и самоактуализацията като базисни 
понятия в творчеството на Роджърс. Оригинален подход е 
използван при анализа на фокусираната върху клиента 
психотерапия и центрирания върху  личността подход като един от 
водещите в теориите за личността: те са интерпретирани през 
личната история и творчество на К. Роджърс. По този начин 
авторката стига до идеята за  периодизация на творческото и 
идейно развитие на К. Роджърс. Този идеографичен подход на 
анализ позволява и аргументирано проникновено тълкуване на 
характерните за терминологията на Роджърс понятия отразяване 
на чувствата, рефлексивна нагласа и емпатична рефлексия.  

Специално внимание заслужава теоретичното изследване 
върху роджърсианското разбиране за необходимите и достатъчни 
условия за личностно развитие и терапевтична промяна, за 
подпомагането, емпатията и безусловното позитивно отношение 
към клиента. Като се има предвид големият интерес както на 
студентите по психология, така и на широката публика към 
съдържанието на психотерепията, приложените три подробни 
интервюта от реални психотерапевтични сесии, които авторката 
щедро предоставя на читателите, представляват самостоятелна 
ценност. Те са и убедителна илюстрация към  задълбочения 
теоретичен анализ изложен в монографията.  

Представената научна продукция и професионалният стаж на 
кандидата напълно отговарят на законовите условия за заемане на 
академичната длъжност "доцент".  

Поради тази причина в качеството си на член на журито 
давам положително заключение за избора на д-р Росица Христова 
Георгиева на обявената академичната длъжност "доцент". 

 
 

 26 февруари 2013 г. 
 София 
 

 

 

            проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева 

 
 


