СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност
на главен асистент, доктор по психология 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 Храбър”

Рaзработил: доцент доктор Бистра Методиева Ценова,
НЦОЗА - София
професионално направление Психология (Психология на труда и организационна
психология, Психология на здравето, Клинична 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
Юридическия Факултет на ВСУ. 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:
главен асистент, доктор по психология Даниела Иванова Митева от Юридическия
Факултет на ВСУ„Черноризец Храбър”.
За участие в конкурса кандидатът доктор Даниела Митева е представила
списък от общо 19 заглавия, в т.ч.: 14 публикации – 12 в български научни издания
и форуми и 2 в чуждестранни, 1 студия, 1 монография, 1 учебно помагало.
Дисертационният труд за придобиване на ОНС „доктор” и съответният автореферат/резюме всъщност не са 2 отделни труда, следователно реалната бройка публикации се свежда до 18. От представените публикации в настоящата конкурсна
процедура са включени 10 (2 от тях в съавторство) – 7 в български научни издания,
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1 студия, 1 монография (242 стр.), 1 учебно помагало. Шест са на базата на презентации на научни форуми. Представени са и 4 служебни бележки за включени
материали под печат и достъпно онлайн учебно пособие. Необходимите документи
и удостоверения са коректно представени, заверени по надлежащия ред, само
справката за цитиране следва да се доуточни.
2. Данни за кандидата: Даниела Митева има над 16 г. общ трудов стаж, от
които почти 7 г. във ВСУ. Има дипломи за професионална кварификация учител по
психология и логика и магистър по психология. През 2009 г. защитава дисертация
във ВСУ за личностните и социалнопсихологични ресурси за психологично
благополучие в юношеството, като паралелно разработва редица свързани аспекти.
Участва в аудиторна и извънаудиторни занятия със студенти в различни психологични дисциплини, в научно-изследователска дейност със студенти и в проект на
ЕК, самостоятелно и в колектив подготвя учебни помагала, изпълнява и функции
на орг. секретар при конференции. Ползва руски и английски език (ниво В1.2).
3. Обща характеристика на научната продукция. Научните разработки на
Даниела Митева са в областта на бурно развиващата се позитивна психология с
централни теми положителни преживявания, щастие, удовретвореност от живота,
личностни качества и нагласи, социални отношения и институции, които
позволяват на индивидите и общностите да преуспяват. Д-р Митева възприема
холистичен подход в опит за интегриране на разнообразните аспекти във формата
на „Оптималното функциониране” както при изследването им, така и при анализа и
интерпретацията
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самоорганизираща се личностна система в различни организационни среди и възрасти. Трудовете на д-р Митева отговарят на изискванията за академични
публикации по отношение на творческа обоснованост на постановките, педантичност при подбор, разработване, адаптация на използваните методични средства,
разработване и прилагане на математико-статистически модели за обработка на
данните, научна прецизност на анализа, теоретични обобщения.
5. Учебно-педагогическата дейност. Гл. асистент д-р Д. Митева е изготвила
учебно помогало по Педагогическа психология в електронен вид, разработва ликционен курс по дисциплината „Позитивна психология” за степен бакалавър. От2

четената й учебна заетост в упражнения по различни психологични дисплини понякога надхвърля изисквания обем, провежда и тренинг за педагогически умения с
учители от ОДЗ в гр. Варна, работи в екип със студенти при проучвания, индикатор
за социалните й и педагогически умения и мотивация. Прилага съвременни методи
на преподаване и оценяване, търси нови по-ефективни форми за стимулиране на
активността и творчеството на студентите.
6. Основните насоки и приноси в публикациите на Даниела Митева могат да
бъдат разграничени в: 1) научно-теоретичен план метатеоретичен анализ и обобщение на наличните познания в областта на оптималното функциониране и разработване на модел за изследване му, 2) научно-приложен план - обогатяване на
съществуващи знания с емпирични изследвания на конкретни афективни и социални нагласи, себеоценка на функционирането в зависимост от пол и възраст, 3)
методичен план - принос е разработката и проверката на няколко икономични
въпросника за определяне на отделни аспекти и корелати на оптималното
функциониране, 4) практическо внедряване на резултатите в тренинг.
7. Бележки и препоръки: Д. Митева демонстрира високо ниво на литературна осведоменост за съвременното развитие на научните теории и модели и
емпирични проучвания и резултати в разработваната от нея актуална мултидисциплинарна научна област на психичното благополучие и оптимално функциониране, но ако продължи научно-изследователската си дейност в това актуално
направление, би спечелила от проследяването и интегрирането в модела на фрагментарните засега, но бързо увеличаващи се родни изследвания върху различни
аспекти на благосъстоянието и психичното здраве в различни контексти (социално-икономически, здравно-медицински и т.н.). Тази препоръка бих отправила и по
отношение на социално-медицинските аспекти и привличането на богатата база
данни от областта на общественото здраве.
Предлагам на д-р Митева по-голяма предпазливост при обобщения на резултати от първи пилотни проучвания с неголеми извадки, независимо от убедителност на статистическите анализи (напр. тест-ретест проверка).
Ако д-р Д. Митева продължи научните си търсения и във връзка с проблема
локализация на контрола, предмет на засилен научен интерес от 1980`те год.,
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разработките й и научните обобщения и практическото им приложение биха спечелили от включването и на други равнища на контрола и самоконтрола, както и на
контексти, различни от здравния. Стойността на получените от д-р Д. Митева резултати от многомерните статистически анализи и изведените на тази основа
обобщения и изводи няма да бъдат ощетени, ако табличното и графичното им
представяне се „доуплътни”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представените научни трудове д-р Даниела Митева обогатява и доразвива
съществуващите знания и теория за психологичното благополучие и психологията
на оптималното функциониране, като демонстрира задълбочен научен интерес,
стремеж да обхване феномена в многобройните му аспекти и дълбочина – от социално-психологични, -икономически и личностни до анатомо-физиологични системи, упоритост, самостоятелност и креативност при разработване на изследователския интструментариум, организация, провеждане и анализ на емпиричните
изследвания, осмислянето на получените резултати в научни постижения и търсенето и реализация на приложението им в практиката. В учебната си дейност със
студентите, както и по-отношение на административната си дейност, гл. асистент
Д.Митева проявява подобна неуморимост, активност, творчество и издръжливост.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,
анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях теоретични, научно-приложни и
методично-приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам
на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър”
да избере гл. асистент д-р Даниела Иванова Митева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.2. Психология (Психология на
личността, Психологически измервания).
28.03.2012 г.

Изготвил становището: ..........................
(Доцент д-р Бистра Ценова, дп)
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