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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на гл.ас.д-р Даниела Иванова Митева 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” 

в професионално направление 3.2. Психология ( Психология на личността, 

психологически измервания)  

обявен в ДВ бр. 103 от 23.12.2012г. за нуждите на ВСУ „Черноризец 

Храбър” 

 

Рaзработил: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова, ВСУ  

„ Черноризец Храбър”, член на Научно жури, определено със заповед № 

409/ 23.02.2012г. на ректора на ВСУ „ Черноризец Храбър”  

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ бр. 103 от 23.12.2012г.) и на 

интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „ Психология” към 

Юридически факултет. Представените по конкурса документи съответстват на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за 

академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е 

коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат 

гл.ас.д-р Даниела Иванова Митева. 

За участие в конкурса тя  е представила списък от общо 10 заглавия, в т.ч. 

една  монография, едно учебно пособие, една студия, една научна статия в 

българско научно издание и 6 научни доклади от национални и международни 

конференции. Всички посочени публикации са след придобиването на 

образователната и научна степен „доктор” 
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2. Данни за кандидата 

 Гл. ас. д-р Даниела Иванова Митева е родена на 03.07.1962г. в гр. 

Варна. Средното си образование завършва в Седмо ЕСПУ « Морис Торез» гр. 

Варна през 1980г. През 2003г. получава образователно-квалификационна 

степен « бакалавър» по психология, а през 2004г. „магистър ” по психология 

във ВСУ „ Черноризец Храбър”. През 2010г. защитава докторска дисертация и 

получава образователната и научна степен «доктор» в професионално 

направление 3.2 Психология.  От 2004г. до момента работи като преподавател 

по психология във ВСУ « Черноризец Храбър». 

 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

 

Научното творчество на гл.ас.д-р Даниела Митева е насочено към актуална 

и все още недостатъчно цялостно представена в българската психология    

проблематика – възможностите за социалната реализация на цялостния 

човешки потенциал. Изключително ценна е основната теза, която защитава 

кандидатката и холистичния подход, към който е ориентирала 

изследователската си работа. В този смисъл представената за рецензиране 

монография „ Психология на оптималното функциониране. Варна, ВСУ „ 

Черноризец Храбър”, 2012г.” аз приемам като основен хабилитационен труд, в 

който за разлика от широко разпространеното разбиране в психологията, че 

оптималното функциониране означава живот, изпълнен със смисъл, цели, 

реализация на собствения потенциал и грижа за другите, т.е. за оптималното 

функциониране на личността щастието не е необходимо условие, авторката 

убедително защитава идеята, че човекът не може да бъде добродетелен, 

продуктивен и самоосъществен, ако не е щастлив.  С други думи, щастието се 

явява необходимо и задължително условие за оптималното човешко 

функциониране. 
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Своите теоретични позиции гл. ас. д-р Даниела Митева успешно успява да 

защити и по емпиричен път, което считам за  неин съществен принос.  

В   предложените за рецензиране трудове и най-вече в учебното пособие „ 

Учебно помагало по педагогическа психология. Изд. Е-ЛИТЕРА СОФТ, 2012” 

се откроява и способността на гл.ас.д-р Даниела Митева  да прилага съвременна 

методология за включване на  постижения в областта на психология в учебното 

съдържание на дисциплините по които преподава. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

 Според представената служебна справка гл. ас. д-р Даниела 

Митева притежава необходимата учебна натовареност и стаж, които й 

позволяват участие в конкурса – общо през последните две учебни години 

хорариумът й възлиза на 1502 часа аудиторна заетост. 

  Бих искала да споделя и своите лични впечатления за гл.ас.д-р 

Даниела Митева, която познавам както от обучението й във ВСУ „Черноризец 

Храбър”, така и  от началото на нейния трудов стаж в университета.  В своята 

професионална дейност гл.ас. д-р Даниела Митева се проявява като 

изключително добър професионалист със задълбочени теоретични знания и 

сериозни умения за емпирични изследвания. В академичната колегия се 

ползва с авторитета на отговорен, отзивчив и прецизен преподавател.  

 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Аз лично подкрепям всички посочени от кандидатката приноси с научен и 

практико - приложен характер. Считам, че те са в достатъчна степен 

подкрепени с доказателства в предложените от кандидатката научни и практико 

– приложни трудове. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и 

приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на 

Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” 

да избере гл.ас.д-р Даниела Иванова Митева да заеме академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 3.2 Психология ( Психология на 

личността, психологически измервания). 
 

 

 

 

     Изготвил становището:  

           (проф. д. пс.н. Галя Герчева- Несторова)  

 

20. 03. 2012г. 
Гр. Варна 
 


