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ВХ. № ЧР-01-216/02.11.2020 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева 

Департамент Психология 

Институт за изследване на населението и човека към БАН 

Професионално направление 3.2. Психология 

 
върху научните трудове, представени за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” 

в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността и трудовото 

поведение), обявен в ДВ, брой 66 от 24 юли 2020 г. 

за нуждите на секция „Психология на личността и методология на психологичното 

изследване“ 

към Института за изследване на населението и човека при БАН 

с кандидат доц. д-р Ергюл Таир Реджеб 

Документи за участие в обявения конкурс е подал един единствен кандидат – д-р 

Ергюл Таир Реджеб, доцент в секция „Психология на личността и методология на 

психологичното изследване“ на Департамент „Психология“ към Института за изследване 

на населението и човека при БАН. 

Професионалната подготовка на Ергюл Таир Реджеб е адекватна на 

направлението на обявения конкурс. Тя завършва висшето си образование в СУ „Св. Кл. 

Охридски“ с магистърска степен по клинична и консултативна психология и по трудова 

и организационна психология (2001 г.). През 2006 г. успешно защитава докторска 

дисертация на тема “Личностни особености и възприемане на представяната от медиите 

реалност“ и започва професионалния си път като научен сътрудник в Института за 

изследване на населението и човека при БАН, където и досега се развива академичната ѝ 

кариера. През 2010 г. е избрана за главен асистент, а през 2012 г. придобива академичната 

длъжност „доцент“, която заема и до днес. Доцент д-р Е. Таир е поемала и успешно 

изпълнявала отговорни позиции не само в ИИНЧ (член на Научния съвет от 2013 г., 

ръководител секция „Психология на личността и методология на психологичното 

изследване“ от 2019 г.), но и в БАН (член на УС на БАН, научен секретар на направление 
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«Човек   и  общество»  от  2017  г.).  Експертните  ѝ  качества  на  учен  са  търсени и  от 

Националния фонд за научни изследвания (2012 и 2014 г.) и европейската агенция ЕАСЕА 

(2012-2014). 
Доцент д-р Ергюл Таир участва в конкурса с 1 самостоятелна монография, 2 

колективни научни статии, реферирани в световни бази данни (WoS, Scopus), 2 

самостоятелни студии и 33 научни статии и доклади в нереферирани списания, тематични 

сборници и сборници от научни конференции на български и английски език. Всички тези 

научни трудове са в тематичния обхват на конкурса и се приемат за рецензиране. 

Забелязани са общо 52 цитирания на публикуваните трудове на кандидата. 

През 8-те години след първата си хабилитация доц. Таир е продължила да развива и 

разгръща изследователската си работа, обхващайки нови сфери на значимите проявления 

на личността. Ядрото на научните й търсения е трудовото поведение на личността и 

комплексния характер на връзката му с характеристиките на личността и с параметрите 

на организационната среда. Научният принос на монографията Личност и трудово 

поведение (София, 2020: Академично издателство «Проф. М. Дринов») е в очертаването 

на индивидуалните различия в трудовото поведение (контрапродуктивно поведение, 

бърнаут, ангажираност в работата и психично благополучие) и извличането на 

индивидуалните и контекстуални фактори на позитивното и негативното поведение в 

трудова среда. Трудът подчертава предиктивната значимост на личностните черти и на 

организационния климат, илюстрира взаимовръзката индивид - поведение - среда и 

откроява индивидуалните и средови ефекти на трудовото поведение. Научно-приложните 

приноси на монографията са свързани с обосноваването и прилагането на програми и 

практики за интервенция с цел превенция на негативното и поощряване на позитивното 

трудово поведение. Представеният монографичен труд заслужава висока оценка и заради 

постигнатото равнище в осмислянето и обясняването на многопосочни резултати, както и 

умело поднесения синтез на теоретична и емпирична информация. 

Напълно приемам авторската справка на доц. Таир за оригиналните ѝ научни 

приноси в посочените шест направления. Те са свързани и с а) разкриване на връзката на 

пола, възрастта, образованието и етническата принадлежност с нагласите към труда, 

мотивите за търсене на работа, професионалната реализация, трудовата мобилност и 

(само)оценката на трудовите качества в представителна за страната извадка; б) 

характеризиране на проявяващите се нагласи и поведение в кризисни ситуации от личен или 

обществен характер като социални протести, природни бедствия, безработица и 

дискриминация. 
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Научно-приложните ѝ приноси са свързани с разширяване и развитие на 

методологията на психологическите изследвания чрез а) национална адаптация и 

валидизация на 7 личностни въпросници и 10 метода за измерване на трудови нагласи, 

мотиви и поведение; б) кроскултурна проверка на надеждността и валидността на две 

личностни скали; в) разработване на инструменти за качествени изследвания на трудовата 

заетост и професионалната реализация. 

Свидетелство за значимостта на публикациите на доц. д-р Ергюл Таир и за високата 

оценка на получените от нея резултати са представените 52 цитирания на нейни 

публикации, от които 24 цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни, 15 цитирания в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране и 13 цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране и 

дисертационни трудове. Най-голямо внимание (и съответно признание) е получила работата 

на доц. Таир върху психичното благополучие и удовлетвореността от живота (общо 27 

цитирания, от които 12 в WoS и Scopus) и междукултурните измерения на личностните 

измервания (общо 26 цитирания, от които 24 в WoS и Scopus). Интерес продължава да 

привлича и проучването на субективните измерения на медийното въздействие (общо 5 

цитирания). Тези цитирания обхващат целия период от 2013 до 2020 година, което 

свидетелства за постоянния интерес към стойността на работата й. 

Съвместните публикации на английски език в индексирани и реферирани в WoS и 

Scopus научни издания са показател не само за високото ниво на научно-изследователската 

работа на доц. Таир, но и за ефективността на работата ѝ в екип. Тя е търсен и ценен партньор 

и участва активно в научния живот на национално и международно ниво. През 

изминалите години 8 години е работила по 8 проекта, от които 4 международни, а на 3 от 

тях е била и ръководител. Проектите са финансирани от ФНИ, МС, МОН, ЕК или са 

осъществявани в рамките на двустранни академични договори. За успешната й работа в 

колектив и самостоятелно допирнасят и безспорните й лични качества: силна 

мотивираност, организираност, работоспособност и лидерство. 

Доц. д-р Ергюл Таир е и преподавател в областта на трудовото поведение на 

личността: вече 10 години води лекции и семинари по психология на личността и трудова и 

организационна психология на магистри и бакалаври в специалност психология на СУ „Св. 

Кл. Охридски“. Учебната ѝ работа свидетелства за посветеността ѝ на проблематиката и за 

ангажираността в работата с младите хора в науката. В подкрепа на този извод е и научното 

ръководство на докторанти: двама успешно защитили докторанти и текущо ръководство 

на 2 постдокторанти по национални програми и на други 2 докторанти. 
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Приемам представената от доц. д-р Ергюл Таир справка за изпълнение на 

изискванията за заемане на академичната длъжност „професор“, която свидетелства 

за изпълнение на минималните национални изисквания към научната дейност на 

кандидата за заемане на академичната длъжност „професор“ в Област 3. Социални, 

стопански и правни науки по Професионално направление 3.2. Психология, съгласно чл. 

2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доц. д-р Ергюл Таир е утвърден учен със свое поле на изследване и солидна 

научна продукция, която има международно присъстие и признание. Нейните 

публикации отразяват задълбочена научно-изследователска дейност, водеща до значими 

научни и научно-приложни резултати със съществени приноси. 

Въз основа на високите си оценки за академична дейност на кандидата предлагам 

доцент д-р Ергюл Таир Реджеб да бъде избрaна на академичната длъжност „професор“ 

от Научния съвет на Института за изследване на населението и човека при БАН. 

 

 

 

 

 
София, 2 ноември 2020 г. Подпис: проф. д-р Катя Стойчева 
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