
1 

Вх. № ЧР-01-211/21.10.2020 г.  

СТАНОВИЩЕ  

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

направление 3.2 Психология, по материалите, предоставени за участие в конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“, по професионално направление 3.2. 

Психология (Психология на личността и трудовото поведение), обявен в Държавен 

вестник, брой 66 от 24 юли 2020 г.  

 

Становището е част от процедурата по конкурса за заемане на академична 

длъжност професор в професионално направление 3.2. Психология (Психология на 

личността и трудовото поведение), обявен от Института за изследване на населението 

и човека – БАН (ДВ бр. 66/24.07.2020 г.). Разработено е на основание чл. 4, чл. 29а, 

чл. 47 от Правилника за работа на научните журита за заемане на академични 

длъжности в ИИНЧ-БАН, и Заповед № РД-6-420/11.09.2020 г. на директора на ИИНЧ 

- БАН. 

В посочения конкурс участва единствен кандидат – Ергюл Таир Реджеб, доктор 

по психология, доцент от ИИНЧ - БАН, ръководител на секция „Психология на 

личността и методология на психологичното измерване“, департамент „Психология“ 

към същия институт. Кандидатката отговаря на изискванията на чл. 29б и е допусната 

за оценяване от научното жури по конкурса. Във връзка с процедурата са 

предоставени всички нормативно изисквани материали и документи. Предоставени за 

оценяване са един самостоятелен монографичен труд, две студии и 35 статии, две от 

които в реферирани и индексирани научни издания. 

 

I. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

1. Оценка на монографичния труд. Представеният за оценка монографичен 

труд е със заглавие „Личност и трудово поведение“ и е посветен на взаимовръзката 

между индивидуалните различия и трудовото поведение. В три логически обособени 

глави авторката обобщава собствени изследвания на взаимовръзката между различни 

личностни характеристики, като чертите от големите пет, емоционалната 

интелигентност, и други; социо-демографски особености с позитивни и негативни 

аспекти на трудовото поведение. Изследвани са ефектите и на редица контекстуални 

променливи като организационния климат. Монографията е обобщение на 
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дългогодишни изследователски усилия, като включва изследвания в разнообразни 

организационни контексти и извадки от участници. За нуждите на изследванията са 

адаптирани и валидизирани редица изследователски методики, което само по себе си 

представлява уникален принос към българската организационна психология. Въз 

основа на проведените изследвания са изведени редица подходи и идеи за превенция 

на негативните трудови поведения и за стимулиране на позитивните.  

Считам, че научните приноси и цялостните качества на монографичния труд 

удовлетворяват изискванията и условията за научната длъжност по конкурса. 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации. Кандидатката 

предоставя за оценяване още 37 научни труда, 17 от които самостоятелни; два от тях 

са с обем на студии; два от трудовете са публикувани в индексирани и реферирани 

издания; 6 в международни издания. Към посочените по-горе уникални приноси в 

разнообразни подобласти на организационното поведение, останалите приложени 

публикации представят приноси в областта на изследването на мотивите и нагласите 

за професионална реализация; поведението в кризисни ситуации; разнообразни 

аспекти на организационния климат и организационния контекст. Чрез посочените 

публикации кандидатката демонстрира солидно и устойчиво присъствие в 

академичната област на конкурса, задълбоченост, систематичност и разнообразие на 

научното си творчество. 

3. Цитиране от други автори. Според предоставената справка на цитиранията 

научното творчество на доц. д-р Ергюл Таир се радва на широк отзвук и влияние в 

научната общност. Нейни публикации са цитирани общо 24 пъти в рецензирани и 

индексирани в световни бази данни издания и общо 13 пъти в колективни томове и 

монографии. По този показател, научното ѝ творчество също изпълнява и надвишава 

изискванията на длъжността по конкурса. 

4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти 

и приложение на получените резултати в практиката. Доц. д-р Ергюл Таир е 

участвала от 2010 г. в общо седем научни и научно-приложни проекта, два от които 

международни. В един от националните проекти участва като ръководител. Повечето 

проекти са с подчертано практическа насоченост в значими приложни области като 

миграция, етническа толерантност, образователна мотивация, демографската криза в 

страната.  

5. Научен принос, оригиналност на представените трудове и достоверност 

на представените научни данни. Научният принос на представените трудове е 
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разнообразен, значим и устойчив във времето. Няма основание достоверността на 

представените научни данни и резултати да бъде подлагана на съмнение. 

 

II. Учебна и преподавателска дейност. 

Доц. д-р Ергюл Таир има и дългогодишна преподавателска дейност, която 

упражнява като хоноруван преподавател към няколко университета, сред които СУ 

„Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Бургарски университет 

„Проф. д-р Асен Златаров”. Дисциплините, по които преподава са, основно от 

областта на трудовата и организационна психология, психологията на личността. 

Ръководила е двама успешно защитили докторанти.  

 

III. Административна и обществена дейност 

От една година доц. д-р Таир изпълнява длъжността ръководител на секция 

„Психология на личността и методология на психологичното измерване“, към 

департамент „Психология“ на ИИНЧ – БАН. Тя е изпълнявала и изпълнява и редица 

престижни обществени, обществено-научни и експертни ангажименти: понастоящем 

е член на Управителния съвет на Българската академия на науките;  членува в 

организациите Network on Ethnicity and Women Scientists (NEWS), European 

Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), European Platform of 

Women Scientists (EPWS); била е рецензент към Временна научно-експертна комисия 

„Българска научна периодика 2014 г.” и член на Временна научно-експертна комисия 

в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания 

в приоритетни области 2012 г.”. 

 

IV. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

Според мен кандидатката изпълнява напълно и в някои аспекти надвишава 

изискванията за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално 

направление 3.2. Психология. 

 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива) 

Имам положителни лични впечатления за доц. д-р Таир, както в 

професионален, така и в личен план. Смятам, че се ползва с безупречна репутация в 

академичната общност. 
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В заключение, общата ми оценка по критериите и показателите за 

академичната дейност на доц. д-р Ергюл Таир Реджеб е положителна, тъй като 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ (чл.2б, чл. 24 и чл. 26, чл. 57), ППЗРАСРБ и 

нормативната уредба на ИИНЧ - БАН за заемане на академичната длъжност 

„професор” по Професионално направление 3.2 Психология и предлагам допускането 

ѝ до избор от Научния съвет на ИИНЧ-БАН.  

 

 

Дата 20.10.2020 г. Подпис ………………. 

               Доц. д-р Валери Тодоров 

 

  

 


