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СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. д-р Валери Денев Тодоров, от Академия на МВР, професионално 

направление „3.2 Психология“ във връзка с процедура за придобиване на научната 

степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.2 „Психология“, с 

кандидат проф. д-р Ергюл Таир Реджеб, тема на дисертационния труд „Ценности, 

справедливост и психично благополучие“  

 

Становището е възложено съгласно Протокол № 1/02.12.2022 г. от заседание 

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

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

предоставени изискваните съгласно Закона за развитие на академичния състав в 

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

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

От предоставените документи е видно, че проф. д-р Ергюл Таир Реджеб 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 28 статии. 

 

1. Общо впечатление от дисертационния труд 

Представеният за оценка дисертационен труд със заглавие „Ценности, 

справедливост и психично благополучие“ е посветен на взаимовръзката между 

предпочитания към различни типове цели на индивидуално, културно или трудово 

ниво, социални убеждения (по-конкретно вярването в справедлив свят) и психичното 

благополучие. В рамките на три тематично обособени глави са представени 

задълбочен теоретичен обзор и множество емпирични изследвания върху национални 

и международни извадки, проведени в относително продължителен период от време. 

Трудът впечатлява с мащабите, обхвата и задълбочеността си.  

 

2. Значимост и убедителност на получените резултати, интерпретациите и 

изводите. Характер на научните приноси 
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 Представените резултати от емпирични изследвания съответстват на 

издигнатите теоретични тези, които дават обяснения на редица социални и 

организационни феномени, свързани с възприятията за благополучие и 

справедливост. Получените резултати биха могли да послужат като основа за 

разработването на подходи за интервенция на индивидуално, организационно и 

социално ниво. За нуждите на изследванията са адаптирани и валидизирани редица 

изследователски методики, което само по себе си представлява уникален научен 

принос. Посочените научни приноси съответстват на изследователските резултати.  

 

3. Оценка на качеството на научните трудове, отразяващи изследванията по 

дисертацията 

Към дисертацията са представени за оценяване още 28 научни статии, 8 от 

които в реферирани и индексирани издания. Две от статиите са цитирани в 

реферирани и индексирани издания общо 18 пъти. Към посочените по-горе уникални 

приноси, останалите приложени публикации представят приноси и в областта на 

изследването на мотивите и нагласите за професионална реализация; ценностите, 

разнообразни аспекти на организационния контекст. Чрез посочените публикации 

кандидатката демонстрира задълбоченост, систематичност и разнообразие на 

научното си творчество. 

 

4. Заключение 

Считам, че предоставеният за оценка дисертационен труд и съпътстващите го 

публикации представляват теоретични обобщения и решения на съществени научни 

и научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и 

представляват значителен и оригинален принос в науката.   

В заключение, общата ми оценка е положителна, и предлагам на уважаемото 

научно жури да присъди на проф. д-р Ергюл Таир Реджеб научното звание „доктор на 

науките“ в професионално направление „3.2 Психология“.  

 

Дата 03.01.2023 г. Подпис ………………. 

               Доц. д-р Валери Тодоров 

 

  

 


