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Становище 

        

от проф.д-р Йоланда Зографова 

във връзка с обявения конкурс за заемане  на академичната длъжност „доцент“ 

в област на висше образование  „Социални, стопански и правни науки“, 

професионална направление 3.2 Психология   (Психология на труда и инженерна 

психология – Психологични аспекти на ежедневния труд) за нуждите на секция 

„Социална, трудова и консултативна психология“, ДВ бр. 19 от 02.03.2018г. 

 

 

            Единствен кандидат за обявения конкурс за доцент е гл. асист. д-р Стойка 

Калчева – учен в ИИНЧ, секция „Социална, трудова и консултативна 

психология“. Представени са 2 книги /една монография и един колективен труд 

- психологически наръчник/, 13 научни статии и доклади, както и множество 

публикувани нейни презентации и изказвания на семинари, кръгли маси, както 

и медийни публикации по актуални въпроси на бежанците, социални проблеми 

на деца в риск, за насилието и др.  

                   Хабилитационният труд е на тема „Психологически измерения на 

ежедневния труд. Оценка на професионалния стрес, междуличностните 

отношения и професионалната компетентност и емоциите“. Становището ми е 

фокусирано именно върху последния труд, доколкото е нова публикувана книга 

през тази година, а и съдържа основните професионални интереси на 

кандидата, реализирани в  изследователски план.  

         В представения хабилитационен и рецензиран от двама учени, научен 

труд, съдържанието е развито в три глави. Първа глава е посветена на 

проблемите на стреса като компетентно са изложени по-съществените 

концепции в тази сфера, и особено около професионалния стрес Включени са и 



експериментални изследвания, а накрая е представено собствено пилотно 

изследване чрез прилагане на Копенхагенски въпросник за оценка на стреса. 

Чрез модифицирана версия, подготвена от Датски институт са изследвани 

различни организации, в .т.ч. институт и медиа.  

              Втора глава са представени изследванията върху междуличностните 

отношения и професионалната компетентност. Положителен момент е, че са 

съчетани аспектите на професионалните компетентности със спецификата на 

междуличностните отношения в микросредата, както и психични феномени 

като удовлетвореност от труда, стреса, психичното здраве и др., което се 

реализира чрез структурата и целите на използвания инструментариум. 

Копенхагенският въпросник за психосоциални фактори в работата е широко 

използван в много страни и това допълнително осигурява валидност и 

сравнимост на данните от изследванията.  

                  Резултатите от изследванията, които са представени детайлно и коректно 

водят автора си до съществени изводи и обобщения във връзка с 

социалнопсихичните особености на организационния климат и 

взаимоотношения. Изложени са интересни виждания на самите служители, 

участници в изследването по отношение на необходимите промени в 

организациите. Разработен е рейтингов подход, който на групово равнище 

позволява да се представи структурата и характера на взаимоотношенията като 

се избягва неудобството от лични изразявания на отношението си спрямо 

колега. Доказана е ролята както на деловите, така и на личните отношения за 

равнището на стреса при ежедневния труд. Предложени са и конкретни 

препоръки за организиране на трудовия процес на основата на подобряване на 

комуникативните процеси, фирмената култура, физическата среда, 

междуличностните отношения и др. 

        В трета глава са обхванати емоционални измерения в двете сфери – работа 

и семейство. Представено е изследване на емоциите в тези две сфери чрез 

скала за емоции BES ( Basic emotional scale) – част от колективен проект на екип 

от ИИНЧ. Скалата е адаптирана и анализирана от д-р Калчева, като отново са 

представени резултатите във визуализирани детайли. Надеждността, 



проверена по сформираните признаци, е висока а айтемите почти напълно 

отразяват оригиналната структура на скалата.  Проследени са положителните и 

отрицателните емоции в семейство и професионална среда като е използван и 

клъстерен анализ за класификация на групите лица с различна конфигурация на 

емоционалните прояви в двете сфери. Доказани са добрите прогностични 

стойности на скалата за емоции BES. 

              Последният параграф в труда на Калчева е посветен на интересно 

изследване сред психолози, педагози и логопеди като са приложени 

представените вече методи в предишните изследвания – Копенхагенският 

въпросник, и Базисната скала за емоции Анализирани са различните 

показатели в сравнителен план с датско изследване и са извлечени норми по 

отношение на български извадки изследвани лица сред тези професионални 

групи. Би било добре да се очертаят по-ясно извадките на изследваните лица, 

вкл. т.нар. „масова група“.  

          Изводите на базата на получените резултати са полезни във връзка с добре 

и системно адаптираните методики, които както доказва авторът са едни 

надеждни инструменти за емпирични верификации в сферата на стреса, 

удовлетвореността от работата, междуличностните отношения, емоционалните 

преживявания и т.н. 

            Личните ми впечатления за кандидата са много добри – д-р Калчева е 

член на секцията, на която съм ръководител, и е показала много висока 

коректност и компетентност в професионален и личен план. Тя е учен, системно 

въвеждащ и разработващ нови методи в сферата на психологията, които могат 

да се прилагат в различни клонове, което формира интердисциплинарен аспект 

на изследователската и публикационната работа на гл. асистент Стойка 

Калчева. Множество презентации на национални и международни научни 

форуми също показват нейното високо професионално равнище.  Участва 

активно и в национални и международни проекти като напр. в проект на тема 

„Трансгранично сътрудничество за развитие на услуги за малки и средни 

предприятия „ Психологическа интервенция и превенция на конфликта при 

съчетаването на семейния и професионален живот“, както и в мащабния 



национален проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в 

България“.  

          Д-р Калчева е дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, 

канена е като експерт към държавни и неправителствени организации, в т.ч. от 

Държавна агенция за бежанците при МС, Централната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС и др.  

           В секция „Социална, трудова и консултативна психология“ д-р Калчева 

активно участва, разработвайки няколко проблемни кръга, като освен 

методите, представени по-горе и вече подготвени за практическо приложение, 

разработва и програма за работа с бежанци, подход за редуциране на 

сексуалното насилие на работното място и др. Дейността й в това отношение 

обогатява и насочва методологически работата на секцията като подготвяните 

програми и методи могат да бъдат използвани за интердисциплинни 

изследвания на учените от секцията.  

           

          

          В заключение, на основата на представените трудове и реализирани 

постижения, убедено предлагам на уважаемото Научно жури да гласува 

положително за заемането от гл. асист. д-р Стойка Калчева на академичната 

длъжност „Доцент“.  

 

 

5.06.2018г.                                                                        Подпис: 

                                                                                          Проф. д-р Йоланда Зографова        


