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Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
за исканата длъжност
Педагогическата дейност на д-р Красимир Иванов е
изключително интензивна и разнородна и включва: разработване на
лекционни курсове за ОКС бакалавър по дисциплините
„Психофизиология на двигателната активност” , „Психология на
кризисни и екстремални ситуации”, „Психология”, „Долекарска
помощ-общо 120 часа, както и 60 часа упражнения; за ОКС магистър
по дисциплините„Подходи и направления в психологичното
консултиране” и „Проективни методи и експертизи”- общо 45 часа
лекции, както и 15 часа упражнения.
Д-р Красимир Иванов провежда преподаването на съвременно
ниво,като много добре прилага лично разработените интерактивни
модели на обучение в специализирани умения за психологично
консултиране и кризисна интервенция,както и симулативни техники
на работа по казус за тренинг в умения за водене на структурнодинамичен модел на интервю и базови умения за психологично
консултиране.

Друг много съществен аспект на педагогическата дейност на
кандидата е работата със студенти в научноизследователски и
художествено- творчески проекти-където провежда интерактивни
обучения и тренинги в лаборатория за психодиагностика и
психофизиологични изследвания на Института за психологично
консултиране,както и тренинги със студенти в Център за кризисна
интервенция .
Д-р К. Иванов има сериозен принос за изграждане на Институт
за психологично консултиране на ВСУ, в който се провеждат
програми от следдипломна квалификация за психолози, лекари,
социални работници и други професии
Оценка на научните резултати и приноси на кандидата, като се
заяви ясно какъв е характерът им: нови теории, хипотези, методи и
др.; обогатяване на съществуващи знания; приложение на научни
постижения в практиката и реализиран икономически ефект
Д-р К. Иванов представя за рецензиране 13 от описаните 20
научни труда, като най-съществените от тях са: една монография и
три практически ръководства. Сериозните научни приноси могат да
бъдат обобщени в няколко точки:
На първо място бих отбелязал психологично консултиране на
ВСУ, в който се провеждат програми от следдипломна
квалификация за психолози, лекари, социални работници и други
професии. По този начин е осигурена възможност Институтът да
разработва проекти за взаимовръзка по обучителните програми с
психологични бази за клинична и консултативна психология,
медицински бази по психиатрия, неврология, кардиология.
(Публикации № 4, 7, 10, 11)
Изследвания върху психосоматичните взаимовръзки е много
важен акцент в научната дейност на д-р К. Иванов. Тук е мястото да
се каже, че Д-р К. Иванов е отлично подготвен в областта на
психосоматиката и успешно прилага знанията си,както в
теоретичен,така и в практичен план. В научните трудове на

кандидата е разработен теоретичен модел на психосоматичната
предиспозиция , базиран на емпиричните данни от психологичните
тестове и теоретичните концепции. (Публикации № 1, 13)
Осъществен е анализ на психофизиологичните концепции, на
релацията психика–соматика и е разработен консултативен модел на
изследваната проблематика. (Публикации № 1, 5, 8). Тази
проблематика е все още недостатъчно изследвана и отразена в
нашата научна книжнина.
Друг важен принос на кандидата се състои в разработване на
скринингов инструмент за изследване на връзката между
психосоматичните заболявания и личностовата предиспозиция.
Разработеният специализиран скринингов въпросник за оценка на
психосоматичната предиспозиция запълва празнината в
психодиагностичният инструментариум. Този инструмент дава
възможност за реално практическо определяне на риска от
психосоматично заболяване, което подпомага профилактиката и
ранната превенция на психосоматични заболявания. (Публикации №
1, 2, 5)
Не трябва да се подминава и активната дейност на К. Иванов при
въвеждане в практико- приложната област на психологичното
консултиране като инструмент за оценка и превенция на психосоматичните заболявания чрез доказаните взаимовръзки между
личностовата предиспозиция, емоционалната компетентност и
копинг стратегиите. (Публикации № 1, 2, 4)
Не по-малко значими са и научните приноси на К. Иванов за
създаване на психологична лаборатория за психофизиологични
изследвания, в която се провеждат специализирани практически
модули в психодиагностични изследвания и онагледяване на
психосоматични разстройства, които са част от магистърските
програми и следдипломната квалификация. (Публикации № 3, 5, 6, 8)
Критични оценки, забележки и препоръки, съпроводени с оценка

на тяхното влияние върху качеството и количеството на получените
резултати и приноси
Критичните бележки в моето становище към преподавателската
и научна работа на д-р К. Иванов ще сведа до няколко пункта, които
имат повече препоръчителен характер към професионалното му
поведение и научна дейност:
В представените за оценка трудове липсва справка за цитирания.
Предполагам, че кандидатът има налични цитирания в България, но
у нас липсва добро документиране на цитиранията. Мисля, че при
него основната причина се дължи на факта, че повечето и найзначимите му публикации са през последните две години и съм
убеден че в бъдеще ще бъде цитиран. Не е изключено да има и други
цитирания, които не са обхванати.
Авторът не представя цитирания в чуждестранни списания,както
и публикации в чуждестранни научни списания.
Препоръчвам по-интензивно разширяване на международните
контакти, за обмяна на преподавателски опит и съвместни научни
изследвания,което ще допринесе и за възможности за публикации в
чужбина.
В заключение на моето становище искам убедено да предложа
на членовете на Научното Жури да предложат на Научния съвет при
ВСУ „Черноризец Храбър” да гласува на д-р КРАСИМИР ИВАНОВ
АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ”.
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