
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

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

съгласно заповед на Ректора на ВСУ „ Черноризец Храбър ” 

№ 585 / 01.02. 2011г. 

 

 

Относно:  конкурс за получаване на академичната длъжност „ доцент” по 

социална психология – шифър 05.06.10, обявен за нуждите на ВСУ 

„Черноризец Храбър” в ДВ бр. 38 от 21.05.2010г. 

 

 

В обявения конкурс за получаване на академичната длъжност „ 

доцент” по социална психология – шифър 05.06.10, обявен за нуждите на 

ВСУ „Черноризец Храбър” в ДВ бр. 38 от 21.05.2010г. участва единствен 

кандидат гл. ас. Даниела Иванова Карагяурова. Кандидатката е 

преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър”  по учебните дисциплини: 

социална психология, психология на труда, социология, обща, 

педагогическа и възрастова психология, консултативна психология, като 

годишният й хорариум възлиза на 523 ч. В колегията и сред студентите 

гл.ас.д-р Даниела Карагяурова се ползва с авторитета на компетентен 

преподавател и учен, който изключително умело обвързва проблемите на 

психологическата теория с потребностите на социалната практика. Ако 

трябва  обобщено да се представи основната идея, която обединява 

творческите й търсения, отразени в публикациите и преподавателската си 

работа, то според мене това е идеята за практическата социална ценност на 
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постиженията в съвременната психология.   Тази теза се защитава в 

публикациите, с които кандидатката участва в конкурса – една 

монография, едно учебно помагало, една студия и  пет статии и доклади от 

научни конференции. 

Просоциалното поведение е тематиката, която основно привлича 

интереса на гл.ас. д-р Даниела Карагяурова. Тя успява да проучи и 

представи системно и оригинално основните теоретични подходи при 

изясняването на неговата същност, механизми и разновидности. 

Критичният поглед на авторката към изследваните проблеми на 

просоциалното поведение и нейната креативност й дават възможност 

аргументирано да представи и нови аспекти на динамичното 

взаимодействие донор-реципиент, да обогати открояването на базисното 

междуличностно отношение в контекста на просоциалното поведение.  

В представените  разработки се очертава образът на кандидатката не 

само като теоретичен изследовател, но и като специалист, който умее 

експериментално да доказва своите хипотези. Тя е изключително прецизна 

при използването на експерименталния инструментариум и при 

визуализирането на данните от изследванията. Теоретично аргументирани 

и експериментално защитени са нейните идеи за спецификата на 

нагласите, мотивите и емоциите, които се проявяват в просоциалното 

поведение, за проявите на личностни предпочитания в процеса на търсене 

и предлагане на помощ. 

Афинитетът на гл. ас. д-р Даниела Карагяурова към извеждането на 

психологическата теория в практическата реалност проличава в повечето 

от публикациите й, но като че ли най-силен израз намира в учебното 

помагало „ Приложна психология и социална практика”. Учебното 

помагало запълва един дефицит, който се отнася както до 

университетското обучение, така и до практическата работа на 

психолозите в различните социални организации.  Специално място 
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гл.ас.д-р Даниела Карагяурова отделя на работата на психолога с малки 

групи, като предлага специална апробирана технология на тази 

професионална намеса на психолога за оптимизиране на груповите 

процеси и междуличностни отношения. 

Заключение: Представените от кандидатката трудове за участие в конкурс 

за получаване на академичната длъжност „ доцент” по социална 

психология – шифър 05.06.10, обявен за нуждите на ВСУ „Черноризец 

Храбър” в ДВ бр. 38 от 21.05.2010г. я представят като учен с широка 

професионална култура в областта на психологията на социалното 

познание, който се ползва с авторите сред научната колегия. Анализът на 

нейните трудове доказва нейния висок професионализъм и като 

преподавател, като специалист, който успява да ориентира теоретичното 

познание към разрешаването на конкретни практически задачи в 

психологическата практика.  

Всичко изложено до тук ми дава основание убедено да препоръчам 

на научното жури да избере гл.ас. д-р Даниела Иванова Карагяурова за 

академичната длъжност „доцент” по социална психология, обявена за 

нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” в ДВ бр. 38 от 21.05.2010г. 

 

25.03.2011г. 

Гр.Варна      Подпис: 

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

 

 

 

 

 

 

 


