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Дисертационният труд е в обем от 141 страници и съдържа увод, три

глави, списък на използваната литература – 199 източника на английски

език и иврит. Текстът съдържа 23 таблици, 11 фигури и три приложения.

Представената за обсъждане дисертация е завършен научен труд на

актуален и значим за социалната практика проблем – отпадането на

ученици от училище.

І. Оценка на резултатите и приносите на кандидата

Приносите на предложения труд могат да се определят преди всичко

като приложение на научни постижения в практиката. В работата се

проследява въздействието на седем групи фактори, които влияят на

процеса на отпадане от училище (особено на два от тях: качеството на

обучение и чувството за принадлежност към училището) – в този смисъл

дисертацията предлага и обогатяване на съществуващите знания.

Особена ценност представлява предложената програма за

интервенция „Качество на обучение и чувство за принадлежност“. В



дисертационното изследване тя се използва както за събиране на

информация, така и за проследяване въздействието на двата ключови

фактора върху участвалите ученици. Резултатите убедително показват, че

прилагането на програмата има положително влияние.

ІІ. КРИТИЧНИ ОЦЕНКИ, ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Като научен ръководител на докторанта съм отправяла своите

критични оценки и забележки в хода на работата и те са били отразявани.

Като препоръка за бъдещи изследвания бих предложила по-детайлно

изследване на онези характеристики на учителите (знания, умения,

компетенции), които са предпоставка за повишаване качеството на

обучение и чувството за принадлежност на учениците към училището.

Получената информация би могла да послужи за осигуряване устойчиви

положителни резултати.

Тази препоръка не намалява качеството и количеството на

получените резултати и приноси.

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приемам дисертационния труд на Йочай Камиса за завършен,

съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в

Република България.

Като член на научното жури давам своята положителна оценка на

дисертационния труд „Влияние на качеството на обучение и чувството за

принадлежност върху риска от отпадане от училище на гимназиалните

ученици“, поради което предлагам на научното жури да присъди на Йочай

Камиса образователната и научна степен „доктор по психология”.
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