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Рецензията е възложена по решение на Научното жури, 
определено със Заповед на Ректора на Варненския свободен 
университет.  

Йоанна Михайлова Недялкова е единствен кандидат в 
конкурса. Подадените документи отговарят на изискванията на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България и 
на Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната 
длъжност „доцент”.  

Биографична справка и обща характеристика на трудовете на 
кандидата  

 

Йоанна Михайлова Недялкова е доктор в професионално 
направление 3.2. „Психология“, магистър по Психология и по 
Педагогика. Работи като преподавател към ДЧЕО и СДК.  

Йоанна Михайлова Недялкова чете лекции по дисциплини 
Социални комуникации, Психология на управлението, Психология 
на възприятието, Организационна психология, Експериментална 
психология. Владее руски и английски език. 

Оценка за съответствие с минималните национални изисквания 

По отношение на минимално изискваните точки по групите 
показатели за длъжността „доцент“ кандидата Йоанна Недялкова 

показва в справките си, че ги притежава. Тя представя 
хабилитационен труд – монография “Приложения на психологията в 
мениджмънта“, ISBN 978-954-715-678-4 в съавторство с проф. Галя 
Герчева-Несторова публикувана през 2019 г. в обем от 142 стр., 
също така монография „Агресията – теоретични и емпирични 
измерения“. Стратегии за справяне”, ISBN 978-954-715-705-7 

издаден 2020 г., 140 стр. И двата труда, рецензирани от двама 
хабилитирани учени са издадени от Университетско издателство на 
ВСУ „Черноризец Храбър“.  
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По показател Г с изискуеми минимално 200 точки, кандидата ги 
надхвърля. 

Кандидатът предлага 13 броя научни трудове за рецензиране, 

както следва:  

Монографии – 2; 

Доклади на научни конференции, симпозиуми, в годишници и в 
сборници у нас и в чужбина – 11. 

Посочените публикации в списъка за рецензиране са авторски. 

Кандидатката не е представяла тези трудове за участие в други 
конкурси за присъждане на научни степени. 

От справката за цитиранията се вижда, че са забелязани 4 

научни публикации, в които те изрично са упоменати.  

Научната продукция на Йоанна Недялкова се характеризира с 
аналитичност и прецизност. Резултатите от научните изследвания 
са представени във висок стил и език. По структура отговарят на 
изискванията и стандартите за академични публикации. 
Монографията „Приложения на психологията в мениджмънта“, 
отговаря на поставената авторова цел и насочва вниманието към 
социално психологичните и управленски конструкти, които са 
необходими за лидерските умения. Авторите представят едно 
сериозно теоретично и аналитично изследване за социалните 
взаимодействия в организацията. Монографията „Агресията – 

теоретични и емпирични измерения. Стратегии за справяне“ вниква 

във фундаментален теоретичен въпрос в психологията – агресията. 

Акцентът е върху развиване на потенциалните възможности за 
предотвратяване на негативни прояви. 

Преподавателска и научно-изследователска дейност на 
кандидата 

Преподавателската дейност на ас. д-р Йоанна Недялкова 

се свързва с Варненския свободен университет. Участва и в 
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обучения по краткосрочни и дългосрочни курсове, специализации и 
проекти. 

От справките за учебна натовареност се вижда, че тя има 
необходимия годишен хорариум, образуван от лекции, семинари, 
извънаудиторни занятия. 

Научната дейност на д-р Йоанна Недялкова е посветена на 
изследването на редица актуални и значими въпроси на социалната 

и организационната психология. Характерно за представените 
трудове е широкото използване на емпирични похвати за 
потвърждаване или опровергаване на повдигнатите хипотези.  

Основни научни и учебно-методически приноси в трудовете на 
кандидата 

Приносите в трудовете на ас. д-р Йоанна Недялкова могат 
най-общо да бъдат характеризирани като: 

 разкриване и доказване на нови съществени страни за 
социалната и организационната психология с приложение в 
управленската практика; 

 формулиране на нови идеи, концепции и подходи; 

 получаване на нови знания по третираните научни 
проблеми. 

Научни приноси 

Научните приноси в трудовете са в професионалното 

направление „Психология”. Те са получени в резултат от 

обобщаване на проведените от Йоанна Недялкова изследвания и 

могат да се открият в представените за рецензиране по конкурса 
научни публикации. Направени са важни за разбирането на 
същността и съдържанието на психологията приноси. Те могат да 
бъдат обобщени така: 
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1. Изследвано е влиянието на социално-организационните 

ситуации върху трудовите групи, конфликти и стратегии за 
разрешаването им.  

2. Изследвани са някои аспекти на психичната регулация на 
агресивното поведението. 

3. Разкрити са теоретичните аспекти на социално-

педагогическите принципи в съвременни условия, като е 
акцентирано върху психичните процеси, анализа на ситуацията, 
взетите решения, организацията по тяхното изпълнение, самото им 
изпълнение и крайните резултати. 

4. Получени са нови знания и е направен анализ на 
отношението личност – агресивна ситуация. 

Критични бележки по рецензираните трудове 

Към изявите на Йоанна Недялкова като учен нямам забележки. 

Препоръчвам да фокусира вниманието си върху изготвяне на 
учебник и учебни помагала, осигуряващи натрупване на знания, 
усвояване на категорийно-понятиен апарат, развитие на 

творческото мислене на студентите в областта на преподаваните от 
нея дисциплини. 

Заключение и предложение 

Цялостното запознаване с преподавателската и научна 

дейност на ас. д-р Йоанна Недялкова дава основание да бъдат 

направени следните заключения за неговите качества, а именно: 

 Успешно съчетава учебно-педагогическата работа с научни 

изследвания в областта на психологията. 

 Научните публикации на Йоанна Недялкова създават 

необходимата публичност. 

Въз основа на изложеното по-горе, предлагам на уважаемите 
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членове на Научното жури да приемат материалите по конкурса, да 

ги оценят положително и да предложат д-р Йоанна Михайлова 
Недялкова да заеме академичната длъжност „доцент” в областта 

на висше образование "Социални, стопански и правни науки", 

професионално направление "Психология".  

 

Изготвил становището: проф. д.пс.н. .................... 
Майяна Митевска 

Гр. София  
08.02.2021 г.  
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