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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Ергюл Таир Реджеб, ИИНЧ-БАН във връзка с процедура за 

придобиване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология 

от проф. д-р Антоанета Русинова-Христова с тема на дисертационния труд „Пътят 

към демокрацията – проблеми и решения. Психологията в помощ на гражданското 

образование“  

 

Становището е възложено съгласно Протокол № 1/05.12.2022 г. от заседание 

на научното жури, назначено със заповед № РД-6-456а/28.11.2022 г. на Директора на 

Института за изследване на населението и човека - БАН. За изготвянето му бяха 

предоставени изискваните съгласно Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРАСРБ) 

документи, в това число копие на дисертационния труд и автореферат. От 

предоставените документи е видно, че проф. д-р Антоанета Русинова-Христова е 

преминала успешно през предходните етапи на процедурата за придобиване на 

научна степен „доктор на науките“ и отговаря на условията за допускане до защита. 

Във връзка с процедурата са предоставени всички нормативно изисквани материали 

и документи. Предоставени за оценяване са дисертационен труд, автореферат и 21 

научни статии. 

 

1. Общо впечатление от дисертационния труд с оценъчен характер 

Представеният за оценка дисертационен труд „Пътят към демокрацията – 

проблеми и решения. Психологията в помощ на гражданското образование“ в три 

самостоятелно обособени части задълбочено проследява: 1) проблемите в 

политическия живот, като извежда предизвикателствата пред демокрацията; 2) 

основните подходи, които трябва да залегнат в основата на изучаването на 

политическите процеси и предаването на гражданското знание; 3) очертава темите, 

които трябва да са в основата на гражданското образование и възможните решения. 

По този начин се предоставя оригинален и цялостен модел за развитие на програми 

за гражданско образование, в който не само се извеждат актуалните проблеми на 

демократичното развитие, но се предлагат четири основни философски и 
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методологични подходи, които трябва да се вземат под внимание при анализа на 

психологичните процеси в обучението, и най-вече, предлагат се възможни 

практически решения на изведените проблеми. 

 

2. Значимост и убедителност на получените резултати, интерпретациите 

и изводите. Характер на научните приноси 

 Представените резултати от емпирични изследвания съответстват на 

издигнатите теоретични тези, които дават обяснения за редица социални феномени, 

свързани с възприятията за справедливост и представите на гражданите за 

функционирането на демокрацията, за демотивацията им и участието в 

политическия процес, за процесите на поляризация, за аномията, алиенацията и др. 

Получените резултати са задълбочено интерпретирани и служат като основа за 

извеждане на значимите социалнопсихологични теми, които да бъдат включени в 

обученията по гражданско образование. Следователно, авторът формулира научните 

си проблеми въз основа на изследванията на обществените процеси в страната и 

предлага въз основа на тях възможни решения. Приемам посочените от автора 

научни приноси, като ги обобщава в теоретичен план, интегрира се политическата 

психология в анализа и интерпретацията на съвременния демократичен процес в 

контекста на гражданското образование, а в приложен план, гражданското 

образование се поставя върху нов подход за подготовка на програми, съобразени с 

актуалните проблеми в демократичния процес. 

 

3. Оценка на качеството на научните трудове, отразяващи изследванията 

по дисертацията 

Към дисертацията са представени 21 научни статии, които популяризират 

психологичните изследвания на автора върху личностните характеристики 

(ценности, психологичен тип и др.), нагласите и социалните дистанции, 

политическото лидерство и др. Значителна част от тях са включени в анализа на 

социалните и политическите процеси в дисертацията. Други предоставят 

доказателства за научните интереси на авторката по значими социални теми и 

сериозната ѝ ангажираност при тяхното популяризиране. Авторефератът 

изчерпателно представя основните идеи и приноси на дисертацията.  
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4. Заключение 

Предоставеният за оценка дисертационен труд и съпътстващите го 

публикации представляват систематизирани теоретични обобщения и решения на 

актуални и значими научни и научноприложни проблеми, които съответстват на 

съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в 

науката.   

Въз основа на положителната ми оценка и покритите наукометрични 

показатели, предлагам на членовете на уважаемото научно жури да присъдят на 

проф. д-р Антоанета Русинова-Христова научната степен „доктор на науките“ в 

професионално направление „3.2 Психология“.  

 

05.01.2023 г.                                      Подпис: 

      проф. Ергюл Таир 


