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Справка за дейността на  

 д-р Мария Енчева Петрова, гл. ас. в катедра 
„Психология”, ВСУ „Черноризец Храбър” 

 
кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ по професионално направление 3.1. Социология, 
антропология и науки за културата (Социология, 

Етносоциология) 
(Държавен вестник, бр. 103 от 23. 12. 2011 г.) 

  
 

Критерии и показатели за  оценка на кандидата:  
 
1. във връзка с учебната дейност:  
а) аудиторни и извънаудиторни занятия 
- разработване на лекционни курсове по дисциплините: „Социология”, 
„Етнопсихология”, „Социална идентичност и социална практика” за ОКС 
„бакалавър”. 
- разработване на лекционен курс по дисциплината „Социална идентичност на 
индивиди, семейства и групи” за ОКС „магистър” 
нововъведения в методите на преподаване 
съчетаване на изнасянето на лекционния материал с дискусионни форми на 
неговото възприемане; развитие на умения за критично мислене чрез работа с 
авторски социологически текстове. 
б) публикувани учебни материали  

1. Петрова, М. (2012). Въведение в социологията (учебно помагало). ВСУ 
„Черноризец Храбър”, Варна. 

2. Петрова, М. (2008). Социалният диалог – обществена рамка за европейско 
поведение. В: Есе на общественозначима тема. Методическо пособие за 
подготовка на кандидатстуденти. Костова, Б., Г. Герчева-Несторова, Ив. Русев, 
И. Стамболийски, М. Брусева, М. Джуров, М. Хаджолян, М. Якимов, О. Борисов 
Изд. на ВСУ „Черноризец Храбър”, с. 10-13. ISBN 978-954-715-389-9. 
в) работа със студенти в научноизследователски и художественотворчески 

проекти; 
рецензент на дипломни работи на дипломанти от ОКС „бакалавър” и ОКС 

„магистър” от специалност „Психология”. 
 

2. във връзка с научноизследователската дейност:  
а) участие в научноизследователски проекти 

- Проект „Социални параметри на риска за групи в неравностойно положение”. 
Социологическо проучване, възложено от Община Варна с договор № Д-5-
9200(980) от 10.09.2005 г. Участие в екипа на изследването. 
- Проект „Развитие на капацитета на неправителствения сектор за ефективно 
партньорство с местната администрация”. Асоциация „Варненски свободен 
университет”. Участие в емпирично социологическо изследване в рамките на 
проекта. 2009 г. 



- Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 
потенциална местна активна група на територията на Община Сунгурларе” по 
Програма за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони. 
ВСУ – партньор по проекта. Участие в емпирично социологическо изследване в 
рамките на проекта. 2010 г. 
- Проект „Насърчаване на съвместния туризъм: Свързване на опит /RE: ACT/. 
Програма „Леонардо да Винчи”, „Трансфер на иновации”. ВСУ – партньор по 
проекта. Участие в емпирично социологическо изследване в рамките на проекта. 
2011 г. 

 участие с доклади в международни и национални научни форуми 
- в международни научни форуми – 9 
- в национални научни форуми – 3 

членство в професионална организация 
Съюз на учените в България 

б) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 
международни издания; публикувани след придобиване на докторска степен. 

 монографии студии статии доклади
публикации 
в чужбина 

учебни 
помагала 

участия 
в 

проекти

за 
„Доктор” 

1  4 5    

за 
„Доцент” 

1 1 6 12 1 1 4 

Всичко 2 1 10 17 1 1 4 

 

3. други значими постижения (по преценка на кандидата): 

-  участие в подготовка и провеждане на конференция по психология във 
ВСУ – „Приложната психология: възможности и перспективи” 

-  участие в виртуалното представяне на специалност „Психология” на сайта 
на ВСУ „Черноризец Храбър” 

- тюторство на випуск от специалност „Психология” – редовно и задочно 
обучение 

- изготвяне на програма за емпирично социологическо изследване по проект 
„Партньорство за студентска трудова заетост” за работодатели и студенти на 
ВСУ „Черноризец Храбър”, обработка и анализ на данните от изследването. 

 

 

Дата: 22. 02. 2012 г.                                             Подпис: 

 

 


