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         Вх. №  РД – 206/30.05.2013 г. 

      

 

     С Т А Н О В И Щ Е  

         

За  конкурса за доцент, обявен от  департамент „Психология” при Института за 

изследване на населението и човека – БАН, по шифър 05.06.01, педагогическа и 

възрастова психология, област на висше образование 3 „Социални, стопански и 

правни науки”, професионално направление 3.2. „Психология” (ДВ бр. 6 / 

22.01.2013 г.),  съобразно изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България 

 

 Кандидат: ЕВА ПАПАЗОВА, доктор по психология, гл. асистент при ИИНЧ – 

БАН 

 

 Изготвил становището: Доц. д-р РУМЯНА БОЖИНОВА,  

 Институт за изследване на населението и човека - БАН, Тел. сл. 870 32 17, 979 

30 56; личен 0889 258 442 

   

 Ева Папазова е единствен кандидат за обявения от ИИНЧ конкурс за доцент по 

възрастова и педагогическа психология от департамент „Психология” при Института за 

изследване на населението  и човека – БАН. 

 В периода 2000 – 2003 година Папазова беше докторант в Института по 

психология при БАН – секция „Психология на личността и възрастова психология” и 

защити успешно дисертация по възрастова психология. От 2005 година тя е научен 

сътрудник ІІ и І степен (сега главен асистент) в същото звено и изследователската й 

работа е фокусирана върху проблемите на възрастовата психология, съответстващо на 

темата на конкурса. През този период участва в разработването на 6 проекта. 

 За настоящия конкурс кандидатката е представила общо 22 публикации. Те 

включват 1 самостоятелна монография; 21 статии, от които 5 самостоятелни и 16 в 

съавторство, 6 от статиите са публикувани на английски език. Кандидатката има и 5 

участия на конференции и конгреси. Разработките на кандидатката са посветени на две 

основни теми – 1) Психологичен тип и ценности и 2) Личностни и социални проблеми 

в юношеството. 
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  По голямата част от публикациите на Папазова са по тематиката на обявения 

конкурс. Те третират  основно проблеми на психология на развитието в периода на 

юношеството и са обобщени в монографичен труд със заглавие « Личностни 

характеристики и социални проблеми в юношеството». В  центъра на тази разработка е 

самооценката на юношата и тя в значителна степен обогатява представата за нея и 

бележи конкретни приноси:  

 -  Изведени са основни характеристики на самооценката на юношите в плана на 

половата и възрастовата специфика като е уловено базалното и универсалното в  

юношеската самооценка чрез характеристиките на психологичния тип по Юнг. 

 - Описани са траекториите на развитие на полово-ролевите ориентации за 

мъжественост, женственост и андрогенност при юношите. Изяснена е тяхната 

специфика във възрастов план при момчетат и при момичетата и връзката им с общата 

самооценка. 

 - Констатирани са основни закономерности в афективния баланс на юношите в 

звисимост от пол и възраст и връзката им със самооценката на юношата. 

 - Установено е влиянието на етническия произход върху различните измерения на 

самооценката на юношата, в плана на сравнени между българи, турци, роми и евреи. 

   - Направен е теоретичен анализ и класификация на нормативните страхове в 

юношеството и младостта.  

   - Анализирано е актуалното проблемно поведение на юношите в страната във 

връзка със психосоциалната им зрялост и субективнатта им възраст. 

 - Проследено е проблемното поведение на юношите във връзка с тяхната  

училищна среда – българско училище, смесено училище, сегрегирана ромска среда. 

  

 Специално внимание заслужават и приносите на Папазова по отношение на  

психологични изследователски  инструменти, които се състоят в : 

 - Превод и адаптация на въпросник на Спенс, Хелмрич и Стап за измерване на 

личностните ориентации (Personal Attribute Questionnaire; Spence, Helmreich & Stapp, 

1974, 1975). 

 - Превод и адаптация на въпросник на Купърсмит за измерване на самооценката 

(The Self-Esteem Inventory; Form A; Coopersmith, 1967). 

 - Превод и адаптация на скала на Брадбърн за измерване на афектите (Affect 

Scales: Positive Affect, Negative Affect, Affect Balance; Bradburn, 1969). 

- Съавторство в разработването на въпросник от 59 айтема за измерване 

интензивността на страха, със седемстепенна Ликертова скала. Авторски 
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колектив: проф.д-р Елиана Пенчева, проф. Енчо Герганов, доц.д-р Георги 

Карастоянов, гл.ас.д-р. Ева Папазова. 

- Съавторство в разработването на въпросник от 59 айтема за измерване на 

честота на страха, със седемстепенна Ликертова скала. Авторски колектив: 

проф.д-р Елиана Пенчева, проф. Енчо Герганов, доц.д-р Георги Карастоянов, 

гл.ас.д-р. Ева Папазова. 

 Ева Папазова чрез своите разработки се представя като подчертано задълбочен и 

добросъвестен изследовател. Нейните емпирични ориентации са  предшествани от 

сериозни теоритични проучвания и методическа подготовка. Специално трябва да се 

подчертае, че във фокуса на нейните изследвания са проблеми, налагани от социалната 

практика като значими, нуждаещи се от сериозни проучване, което повишава 

стойността на  съответните резултати, както в рамките на научните постижения, така и 

в плана на социалната практика.    

   

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Единственият кандидат в конкурса за доцент по специалност педагогическа 

и възрастова психология при Института за изследване на населението и човека – 

БАН, Ева Папазова, според представените трудове,  професионална активност и 

развитие е сериозен, висококомпетентен изследовател с видими научни 

постижения в областта на психологията. Обемът на нейната продукция е напълно 

достатъчен и с определена научна стойност. Всичко това ми дава основание с 

убеденост да препоръчам избора й за академичната длъжност „доцент” по 

Педагогическа и възрастова психология (05.06.05.).  

 

 28. 05. 2013 г.     Изготвил становището: 

        (Доц. д-р Румяна Божинова) 

  


