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СТАНОВИЩЕ 
 

 

на проф.д.пс.н. Галя Тодорова Герчева- Несторова 

 

Относно  дисертационния труд на  Мирена Колева Василева 

на тема „Семейна среда и преживяване на стрес в юношеска възраст”, 

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор по 

психология”, професионално направление 3.2. Психология ( Педагогическа 

и възрастова психология) 

 

  Настоящето становище изготвям като член на научно жури, 

определено със заповед на Ректора на ВСУ « Черноризец Храбър» и  като 

научен ръководител на докторантката.  

 Познавам и съм съпричастна към процеса на разработката на 

представения за защита от докторантката Мирена Колева Василева  

дисертационен труд на тема „Семейна среда и преживяване на стрес в 

юношеска възраст”.  Това ми дава основание да направя следните оценки 

за   качеството на дисертационния труд. 

 

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА 

ДОКТОРАНТА 

 

  Безспорен е фактът, че докторантката разработва проблем, който е 

актуален както в контекста на психологията като наука, така и като 

проблематика до която се докосва почти всяко семейство и почти всеки 

юноша.  

 В дисертационния труд е представен изключително подробен 

изследователски анализ на теоретичните подходи при изследването на 

стреса, но  като принос може да се определи фокусът, който поставя 

докторантката, а именно - проявите му в семейна среда.  
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  Теоретичният модел, който се представя от докторантката е защитен 

както в концептуален план, така и в емпиричен. Считам, че достатъчно 

коректен е подборът на методите за изследване, които се използват от 

докторантката. Новите за български условия методики са достатъчно 

адекватно представени и адаптирани, за да може да се разчита на тяхната 

валидност и надеждност. 

 Емпиричните резултати, представени в дисертационния труд са  в 

контекста на основните хипотези. Те са представени прецизно и 

анализирани коректно. Бих си позволила оценката, че докторската 

разработка на Мирена Колева я представя като един компетентен 

изследовател със свой специфичен подход, при който поставя и търси 

отговори на проблеми, които са далеч надхвърлят изискванията за  

докторска дисертация. Това ми дава основание да считам, че 

докторантката е заредена с идеи, които ще продължи да реализира в 

бъдещата си работа – практическа и научна.  

  Считам, че приносите в дисертационния труд са коректно и точно 

формулирани. Докторантката е публикувала в достатъчно на брой издания 

основни части на дисертационния труд. 

  Представеният автореферат напълно отразява качествата на 

дисертационния труд. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ 

ДИСЕРТАЦИННИЯ ТРУД 

 

В качеството си на научен ръководител на Мирена Колева 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качеството си на научен ръководител и член на научното жури 

изразявам моето категорично становище,  че на Мирена Колева следва да 

бъде присъдена образователната и научна степен "доктор" въз основа на  

дисертационния труд на тема " Семейна среда и преживяване на стрес в 

юношеска възраст ". 

       Изготвила становището: 

       / проф. д.пс.н. Галя Герчева / 

26.04.2013г. 

Гр.Варна 

 

  

 

 

 


