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С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Лидия Василева 

Департамент „Психология”, секция „Социална трудова и организационна 

психология” Институт за изследване на населението и човека – БАН 

 

 Относно: Конкурс за доцент по Педагогическа и възрастова психология – 05.06.05., 

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 в ДВ, бр. 6/22.01.2013 г.  

 на основание: Протокол  от 25.03.2013 г. на Научното жури и Протокол № 

2/14.02.2013 г. на Научния съвет на ИИНЧ – БАН. 

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

ИИНЧ – БАН. Главен асистент д-р Ева Папазова е единствен кандидат за обявения 

конкурс за доцент по Педагогическа и възрастова психология – 05.06.05 в ИИНЧ-БАН.  

Ева Папазова е получила образователната и научна степен „доктор по психология” 

през 2004г. по научна специалност 05.06.05 Педагогическа и възрастова психология, въз 

основа на защитена дисертация на тема: „Самооценка и психологичен тип в юношеска 

възраст”. От 2005 до сега работи в Института за изследване на населението и човека при 

БАН (предишния Институт по психология – БАН), последователно  като н. с. ІІст. д-р към 

секция „Психология на личността и генетична психология”, н.с.І ст. д-р към секция 

„Психология на личността и развитието” и главен асистент д-р към секция „Социална, 

трудова и организационна психология” на департамент „Психология” на ИИНЧ-БАН .   

Главен асистент д-р Ева Папазова участва в конкурса за доцент с научни 

публикации, включени в списък от общо 28 заглавия, авторски и в съавторство, след 

придобиване на научната степен „доктор по психология”, от 2006 г. до сега. Кандидатката 

има публикувана самостоятелна научна книга през 2013г. „Личностни характеристики и 

социални проблеми в юношеството” и  22 статии в научни списания и в научни сборници. 



Научните статии, от които 4 самостоятелни и 18 в съавторство са публикувани в сериозни 

научни списания и сборници, като седем от тях са на английски език. Д-р Ева Папазова е 

представила пет научни доклада на международни и национални конгреси и кинференции, 

има девет цитирания на публикациите. Тематичното разпределение на публикациите е в 

две основни направления: 1) Психологичен тип и ценности; 2) Личностни и социални 

проблеми в юношеството. Изведените научни и научно-приложни приноси и резюметата 

на научните трудове отразяват реалното съдържание на публикациите. Приложената 

справка за научните приноси в публикациите доказва основните научни и научно-

приложни приноси на д-р Ева Папазова към изследваните проблеми. По първото 

направление - Психологичен тип и ценности бих подчертала следните научни и научно-

приложни приноси. Осъществяването на теоретичен анализ на взаимовръзктие между 

когнитивни стилове и психологичния тип по Юнг, Майерс и Бригс, тяхното измерване и 

връзката им с други аспекти на личността.  На основа на собствени изследвания се 

проследяват и анализират взаимовръзките между психологичния тип и ценностния профил 

при български студенти.  

Ева Папазова участва в мащабни крос-културни изследвания върху ценности в 

труда и индивидуални ценности при студенти от България, Хавай (САЩ), Япония и нова 

Зеландия, в които се проследява и анализира взаимовръзката между измеренията на 

културните ценности по Шварц и Хофстеде. 

По второто направление - Личностни и социални проблеми в юношеството бих 

изтъкнала следните приноси изведени на основата на собствени изследвания:  

- Проследяване и анализиране на проблемно поведение и статусите на 

психосоциална зрелост при юноши в четири типа социална среда (домове за 

деца, лишени от родителски грижи, сегрегирано ромско училище, смесен тип 

училище и българско училище); 

- Аналз на влиянието на личностни детерминанти (пол, възраст, социално-

икономически сатус) върху полово-ролевите ориентации, самооценката и 

афективният баланс при юноши; 

- Подробно се анализира взаимовръзката между самооценка и психологичен 

тип, както и влиянието на полово-ролевите ориентации върху самооценката 

и афективният баланс през юношеството. 



Като ценен научно-приложен принос се очертават преводите и адаптирането на редица 

методики за измерване на ценности, личностни ориентации,  самооценката и афектите, 

които обогатяват изследователския инструментариум на психологичните изследвания у 

нас.   

 Д-р Ева Папазова е изграден и перспективен психолог-изследовател, с доказани 

научни и научно-приложни приноси в психологията на личността и възрастовата 

психология. През 1992г. завършва СУ “Св. Климент Охридски”, специалност 

“Психология” с квалификация  магистър по психология. Има специализация по 

Психология на човешкото развитие, образование и култура и в областта на Трудовата и 

организационната психология.  

През периода 2000-2003г. Ева Папазова е докторант към секция „Психология на 

личността и развитието” на ИП БАН, успешно разработва и защитава дисертационен труд 

на тема: “Самооценка и психологичен тип в юношеска възраст”.  

През периода от 2005г. до сега д-р Ева Папазова системно и последователно 

участва в разработването и изпълнението на научни и научно-приложни проекти, прави 

проучвания в различни области на психологията, продготвя публикации и презентации, 

участва в научни форуми и конференции унас и в чужбина. Ева Папазова участва в 

разработката на мащабни крос-културни изследвания върху ценностите при студенти. Има 

опит, социални умения и компетенции за работа с хора от различни националности и в 

мултикултурна среда. Владее отлично английски и руски език и добре испански.   

Заключение 

Д-р Ева Папазова е активен и задълбочен изследовател, който проявява коректност 

и систематичност в научните си търсения и работи успешно в съвместни национални и 

международни изследвания. Нейното хабилитиране е напълно заслужена оценка за 

високото качество, прецизност и актуалност на представената научна дейност.    

 В конкурса за доцент по педагогическа и възрастова психология – 05.06.05., 

професионално направление 3.2. „Психология”, обявен от Института за изследване на 

населението и човека при БАН е представена кандидатурата на гл. ас. д-р Ева Папазова -  

опитен изследовател с доказани приноси в научната област, в която работи. Тази 

кандидатура удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ и поради това убедено изказвам 



своето положително становище тя да бъде избрана на академичната длъжност доцент по 

Педагогическа и възрастова психология (05.06.05.) от Научния съвет на ИИНЧ – БАН. 

 

28.05.2013г. 

София                                                                           доц.  д-р Лидия Василева                                                                                                        


