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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ бр. 103 от 23.12.2012г.) 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 е подал документи единствен кандидат
гл.ас.д-р Мария Енчева Петрова.
За участие в конкурса тя е представила списък от общо 22 заглавия, в т.ч.
една монография, две учебни пособия, една студия, шест научни статии в
български научни издания и 12 научни доклади от национални и международни
конференции и конгреси. Всички посочени публикации са след придобиването
на образователната и научна степен „доктор”
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2. Данни за кандидата
Гл. ас. д-р Мария Енчева Петрова е родена на 12.12.1969г. в гр.
Варна. Средното си образование завършва в Четвърта езикова гимназия «
Фредерик Жолио Кюри» гр. Варна през 1988г. През 1995г. получава
образователно-квалификационна степен « магистър» по социология в СУ „
Св. Климент Охридски”. През 2005г. защитава докторска дисертация в БАН и
получава образователната и научна степен «доктор» в професионално
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. От
1998г. до момента работи като преподавател по социология

във ВСУ «

Черноризец Храбър».

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Научното творчество на гл.ас.д-р Мария Петрова има ясно определена
изследователска насоченост – проблематиката за етничността, етническата
идентичност и етническата общност. Силно впечатление прави изключителната
прецизност и задълбоченост, с която кандидатката поставя тази проблематика в
теоретичен и емпиричен план. Безспорно представената за рецензиране
монография „ Етничност и етническа идентичност. ВСУ „ Черноризец Храбър”,
Варна, 2012г.”, която аз приемам като основен хабилитационен труд дава найцялостна престава за основните идеи и тези , които кандидатката защитава. Гл.
ас. д-р Мария Е. Петрова умело проблематизира теоретичните концепции за
етничността и етническата идентичност като другост, като различност и
специфичност и като отношение към тези другости, отношение, което може да
бъде формулирано като солидарност, равнопоставеност или заедност. Тя
убедително защитава основната си теза, че етническата идентичност е реална и
действена сила в съвременния социален и социално-психологически свят.
Своите теоретични позиции гл. ас. д-р Мария Петрова успешно успява да
защити и по емпиричен път. Считам за неин съществен принос оригиналния
модел за емпирично изследване на етническата идентичност, който е
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построен от социологическа и социално -психологическа перспектива,
който

позволява да се получат данни, обогатяващи научната представа за

същността и характеристиките на етническата идентификация на основните
етнически общности у нас.
В част от предложените за рецензиране трудове и най-ве4е в учебното
пособие „ Въведение в социологията (учебно помагало). С., Албатрос, 2012”се
откроява и способността на гл.ас.д-р да вплита умело научните постижения в
областта на социологията в учебното съдържание на дисциплините по които
преподава.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Според представената служебна справка гл. ас. д-р Мария
Петрова притежава необходимата учебна натовареност и стаж, които й
позволяват участие в конкурса – общо през последните две учебни години
хорариумът й възлиза на 1079 часа аудиторна заетост.
Бих искала да споделя и своите лични впечатления за гл.ас.д-р
Мария Петрова, която познавам от началото на нейния трудов стаж във ВСУ „
Черноризец Храбър”. В академичната колегия Мария Петрова се ползва с
авторитета на компетентен преподавател, който е изключително взискателен
към своите ангажименти, проявява се като отзивчив и толерантен колега във
взаимодействията си с преподавателите и студентите, отличава се със своята
прецизност, тактичност и коректност.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Аз лично подкрепям всички посочени от кандидатката приноси с научен и
практико -приложен характер. Считам, че те са в достатъчна степен подкрепени
с доказателства в предложените от кандидатката научни и практико –
приложни трудове.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 препоръчвам на
Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър”
да избере гл.ас.д-р Мария Енчева Петрова да заеме академичната длъжност
„доцент” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата ( Социология, Етносоциология )

Изготвил становището:
(проф. д. пс.н. Галя Герчева- Несторова)
19. 03. 2012г.
Гр. Варна
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