
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

на проф. д. пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова, член на научно жури, 

съгласно заповед на Ректора на ВСУ „ Черноризец Храбър ” 

№ 454 / 01.03. 2012г. 

 

Относно:  дисертационния труд за присъждане на образователната и 

научна степен „ доктор ” на Десислава Савова Ханджиева – Баджо по 

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

„Педагогическа и възрастова психология” 

 

Представям настоящето становище в качеството си на научен 

ръководител на докторантката и на член на журито за присъждане на 

образователната и научна степен "доктор" на Десислава Савова Ханджиева 

– Баджо. 

Познавам и съм съпричастна към процеса на разработката на 

представения за защита дисертационен труд на тема "Привързаност в 

семейството и агресивно поведение" на Десислава С.Ханджиева - Баджо. 

Това ми дава основание да направя следните оценки за   качеството на 

дисертационния труд. 
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1. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА 

ДОКТОРАНТКАТА 

1.1. Основните резултати, които постига в труда си докторантката са 

следните: 

• Представен е  завършен дисертационен труд по тема, която е 

съвременна и актуална за практиката на психолозите  ; 

• Дисертационният труд отразява най-новите постижения в 

контекста на теоретичната и практико - приложна перспектива на 

изследванията на децата с дефицити в привързаността към 

семейството и склонността им за агресивни поведенчески прояви; 

• Налице са  реални практически резултати от дисертационното 

изследване: разработена  е оригинална система за терапевтична 

работа с деца с дефицити в привързаността и тенденции за 

агресивност в поведението;  представени са в превод методики за 

изследване на привързаността към семейството и агресивното 

поведение, които биха могли да се адаптират за приложение в 

български условия;  

• Емпиричната част на дисертационното изследване е планирана и 

изпълнена изцяло в съответствие със съвременния теоретико-

емпиричен модел на изследване, основан на комбинираните 

методи.   

 

1.2. Считам, че приносите на Десислава С. Ханджиева-Баджо в 

дисертационния труд определено се отнасят :  

• Първо, към теоретичните изследвания на привързаността децата 

към семейството и агресивността, като е защитена хипотезата за 

това, че съществува тясна връзка между дефицитите в  
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привързаността към семейството и развитието на агресивни 

тенденции в поведението на децата. 

• Второ, в дисертационния труд е доказана ролята на конфликтите в 

семейството като източник на условия за развитие на агресивно 

поведение и е откроена значимостта на семейните ценности при 

възпитанието на децата. 

• Трето, разработена е оригинална система за терапевтична работа 

за преодоляване на агресивното поведение на подрастващи, която 

изцяло е основана на индивидуалния подход и е успешно 

апробирана 

• Четвърто, откроени са перспективни предложения за развитие на 

защитаваните в дисертационния труд теоретични и приложни 

идеи. 

• Четвърто, теоретичните и приложните положения, представени в 

дисертационния труд са апробирани в публикациите и 

практическата работа на докторантката. (Научните и приложните 

приноси в дисертацията са коректно изведени. Авторката има 3 

публикации по темата на дисертационния труд.) 

 

2. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ 

ДИСЕРТАЦИННИЯ ТРУД 

В качеството си на научен ръководител на Десислава С. Ханджиева - 

Баджо в процеса на работата съм правила предложения за прецизиране на 

съдържанието на дисертационния труд. Считам, че докторантката 

отговорно и компетентно е вземала предвид моите препоръки и ги е 

отразила коректно. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

В качеството си на научен ръководител и член на научното жури 

изразявам моето категорично становище,  че на Десислава С. Ханджиева-

Баджо следва да бъде присъдена образователната и научна степен "доктор" 

въз основа на  дисертационния труд на тема "Привързаност в семейството 

и агресивно поведение". 

 

17.04. 2012г. 

Гр.Варна      Подпис: 

       / проф. д.пс.н. Галя Т. Герчева-Несторова/ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


