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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. 2011 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Хра-

бър” 

 

Рaзработил: Доц. д-р Петър Кирилов Нешев, ВСУ «Черноризец Храбър», 

профисионално направление 3.2. Психология, научна специалност Психология   

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23. 12. 2011 г.) 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 от ВСУ “Черноризец Храбър”. 

За участие в конкурса кандидатът Даниела Иванова Митева е представила 

списък от общо 10 заглавия, в т.ч. 6 доклади, 1 статия , 1 студия, 1 монография, 1 

учебно помагало. 

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. 
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2. Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Даниела Митева е преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър” 

от 2004 г. до момента. Тя е завършила бакалавърска степен по психология през 

2003 г. и магистърска степен по психология през 2004 г. във ВСУ “Черноризец 

Храбър”. Даниела Митева е доктор по психология от 2010 г. Придобила е ква-

лификация учител по психология и логика. Участвала  е в проект: “Разработване 

на онлайн инструменти за обучение и потребители”. Притежава специализиране 

умения в областта на приложната психология и умения за статистическа обра-

ботка на данни. Митева проявява социални умения и компетенции за работа в 

екип, предаване на опит и обучение, организиране на учебни курсове и практики. 

Владее английски език на ниво В1. 2 и руски език на ниво С2. За учебната 

2001/2012 г. води упражнения по учебните дисциплини: Социална психология, 

Психологически измервания, Психология на интелекта, Експериментална пси-

хология и чете лекции по Педагогическа психология и по Позитивна психология.   

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Научната продукция на кандидата може условно да се раздели  в следните 

изследователски области: теоретико-методологични проблеми на психология на 

личността, изследване на психологичното благополучие, изследване на опти-

малното функциониране на личността, практико-приложни аспекти на педаго-

гическата психология. Научните трудове на кандидата се отличават със задъл-

боченост, систематичност, компетентност и коректност. Те напълно отговарят 

на изискванията за академични публикации.  

В представената за рецензиране монография “Психология на оптималното 

функциониране” са разработени многостранно актуални и значими за съвре-

менната психология проблеми и идеи. Митева изчерпателно е разгледала лич-

ностните, междуличностните, социалните и културните измерения на опти-

малното функциониране. Правилно авторът определя оптималното функцио-

ниране като способност на личността да преживява щастие, да конструира 

смисъл, да решава всекидневните си задачи, да си поставя и следва високи цели в 

живота.    
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4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Преките ми впечатления и оценката ми за учебно-педагогическата дейност 

на д-р Митева са изцяло положителни. Даниела Митева е отговорен, отлично 

подготвен и всеотдаен преподавател. В упражненията, които води и в лекцион-

ните курсове по “Педагогическа психология” и по “Позитивна психология”, 

кандидатът проявява компетентност, умее да поднася материала атрактивно, 

като същевременно запазва академизма и високото качество на преподаване. В 

учебната дейност кандидатът прилага съвременни методи на преподаване и 

оценяване, като цени креативността и критичното мислене на студентите. 

 Митева е преподавател, с който студентите обичат да общуват, да диску-

тират, да споделят своите научни интереси и научни търсения. В отношенията с 

колегите си е отзивчива, ангажирана е активно и искрено със задачите на катедра 

“Психология” и с академичния живот на академичната общност във ВСУ 

“Черноризец Храбър”. 

Учебното помагало по “Педагогическа психология”  е много полезно за 

учебния процес и обучението на студентите, тъй като много ясно, точно и дос-

тъпно запознава студентите с основните понятия, принципи, школи и методи в 

съвременната педагогическа психология. Особено ценни са предложените въп-

роси за самоподготовка, самостятелните задачи, примерните тестови въпроси и 

препоръчаната литература.  

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Научните приноси на кандидата са: 

1) Направен е сполучлив анализ на оптималното функциониране на лично-

стта, като са обогатени съществуващи знания в тази област. 

2)  Направена е успешна авторска концептуализация на оптималното фун-

кциониране и аргументирано е посочено как то се проявява в меж-

дуличностните, социалните и социокултурните отношения. 

3) Разкрита е спецификата на оптималното функциониране в български 

културни условия. 

Научно-приложните приноси на кандидата са: 
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1) Създаден е приложим модел за изследване на оптималното функциони-

ране в социални институции. 

2) Чрез създадения модел може да се повиши  мотивацията на личността за 

учене, развитие и постижения. 

3) Разработени са ясни и удобни за практическа употреба психологически 

скали за измерване на конкретни аспекти на оптималното функциони-

ране.  

 

6. Бележки и препоръки  

След като прочетох и се запознах внимателно с научните трудове не открих 

съществени пропуски, фактологически, логически или методически грешки и 

неточности. Препоръчвам на кандидата да продължи да работи така активно, 

енергично и прецизно и след заемане на академичната длъжност “доцент”.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените научни трудове от Даниела Митева в съдържателно отно-

шение отговорят на номенклатурата на обявения конкурс. Посочените приноси 

са изцяло дело на кандидата. На обявената академична длъжност съответства 

необходимата годишна учебна натовареност и аудиторна заетост. Спазени са 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България.   

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

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

приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури 

да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере Да-

ниела Иванова Митева да заеме академичната длъжност „доцент” в професио-

нално направление 3.2. Психология (Психология на личността, психологически 

измервания).  

 

21.03.2012 г.                                                Изготвил становището:  

                                                                                                   Доц. д-р Петър Нешев 

                           

 


