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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 e подал документи единствен кандидат: гл.
ас. д-р Даниела Иванова Митева от ВСУ „Черноризец Храбър”
За участие в конкурса кандидатът д-р Даниела Митева е представил списък
от общо 10 заглавия, в т.ч. 7 публикации в български и чуждестранни научни
издания и научни форуми, 1 студия, 1 монография, 1 учебно пособие. Публикациите са коректно описани и приложени към материалите.
2. Данни за кандидата
Гл. ас. д-р Даниела Иванова Митева има бакалавърска степен по психология
и магистърска степен по психология със специализация „Приложна психология“, образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Обща
психология“ въз основа на защитена дисертация на тема „Личностни и социалнопсихологични ресурси за психологично благополучие в юношеството“. За1

нимава се с преподавателска дейност в катедра „Психология“ от 2004 година,
като заема последователно административните длъжности асистент (2004-2008)
и старши асистент (2008-2010), а от 01.09.2010 е главен асистент. Преподавателската й дейност е по дисциплините „Психология на личността“, „Психологически измервания“, „Педагогическа психология“, „Позитивна психология“ и
др. Общата й аудиторна заетост надхвърля нормативните изисквания за наличието на самостоятелен щат за длъжността „доцент“.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Представените за участие в конкурса публикации са непосредствено свързани с научната специалност и тематичната област на конкурса. Публикационната дейност на д-р Даниела Митева е ориентирана преди всичко към проблемите на психология на личността, на отделни личностни характеристики и техните измервания. В контекста на това тематично поле са разработките й за
оптималното функциониране на личността, неговите фактори и инструментите
за измерването им. Трудовете на д-р Митева трябва да се оценят високо поради
това, че разработваната от нея проблематика на позитивната психология е сред
най-актуалните в световните научни търсения, но малко популярна у нас, с което
тя допринася да се запълнят празнини в родната научна литература; в публикациите се открояват обосновани авторски концепции, а емпиричните й изследвания са проведени с вещина и прецизност. Текстовете са написани на много
добър професионален език, на високо академично равнище.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Даниела Митева включва дисциплините „Психология на личността“, „Психологически измервания“, „Експериментална психология“, „Психология на интелекта“, „Педагогическа психология“, „Позитивна психология“ и др., с които постига необходимата педагогическа натовареност. Научната специалност и тематичната област на конкурса
съответстват на преподаваните учебни дисциплини. Кандидатът прилага съвременни форми и методи за преподаване и оценяване, осигурява учебния процес
с разработени презентационни материали и помагало на електронен носител.
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Заслужава внимание умението на д-р Митева да работи със студентите за
развиване на техния капацитет и компетентност в научно-изследователската
дейност като ги привлича в провеждането на различни емпирични изследвания и
изготвянето на доклади.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Подкрепям посочените от кандидата научни и научно-приложни приноси.
Направеният анализ на литературата и авторската концептуализация на оптималното функциониране следва да се отнесат към обогатяването на съществуващата теория. Проведените емпирични изследвания имат характер на приложение на научните постижения в практиката, а изработените инструменти за
измерване на аспекти на оптималното функциониране (като „Скала за позитивен
и негативен афект“, „Скала за психологично благополучие“) и на негови
корелати („Скала за личен контрол“, „Скала за социална вграденост“) са приложни приноси, от които практиката се нуждае.
6. Бележки и препоръки
В бъдещата си публикационна дейност д-р Даниела Митева да отдели повече внимание на учебната литература.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общите ми впечатления от кандидата са, че са налице професионални и
личностни предпоставки за заемане на академичната длъжност „доцент“. Демонстрирани са чувство за отговорност, задълбоченост и последователност в
научните търсения, етично отношение към колеги и студенти.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,
анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и
приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да
избере гл. ас. д-р Даниела Иванова Митева да заеме академичната длъжност
„доцент ” в професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността, психологически измервания).
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23.03.2012 г.

Изготвил становището: ........................................
(доц. д-р Даниела Ив. Карагяурова)
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