СТАНОВИЩЕ
за МАРТИН СВЕТОСЛАВОВ ДЖУРОВ
от доц. д-р Павлина Петкова Дамянова

Мартин Джуров е преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” от 2000 година. Той е
известен сред студентите и в професионалната общност като харизматичен и отдаден
на преподавателска дейност, като отличен професионалист в практиката, който умее да
транслира уменията си в процеса на обучение.
М. Джуров има много добро академично психологично образование в български и
френски университети, допълнително специализира и работи във Франция в полето на
психосоциалните програми за грижи към индивиди с умствени увреждания,
арттерапия, хипнотерапия, акватерапия. През последните години успешно развива
терапевтични програми за деца и възрастни с увреждания към неправителствени
сдружения, които превръща в база за практика на университета. Създава студентски
център за доброволчество в психо-социалните дейности, провежда тренинг групи за
тях, където ги обучава в специализирани професионални умения и супервизира
практическата им дейност. Поддържа социална мрежа за обмен на съвременна научна
информация и комуникация чрез интернет, участва в престижни проекти.
В преподавателската си дейност М. Джуров разработва лекционни курсове, където
прави сериозни нововъведения: експериментални методики по когнитивна психология,
тренинг групи за социални умения, арттерапия, техника на ЕЕГ- биофидбек. Той умее
да превръща практическите упражнения в привлекателни и сериозни практически
обучения, които студентите посещават с голям интерес и придобиват професионални
умения. Много широк е диапазонът на изготвените от Джуров методически пособия за
студенти свързани с подготовката им за кандидатстудентските изпити. В екипи с
известни академични преподаватели и специалисти изготвя учебни пособия по
психология за учителската практика по психология, логика и психологично училищно
консултиране.
Много сериозна и задълбочена е научната му работа в трудната област на
психодиагностични оценка и психологично консултиране при подрастващи с
аутистична разстройства, нарушения в адаптацията, психология на различието и
съвременна психотерапия. Издадената от него монография „Детето от аутистичния
спектър. Комуникативен контекст” е продължено изследване след докторската му
дисертация, разработено като теоретично и научно методично ръководство върху
специализираните подходи на психологичната терапия при децата с аутистични
разстройства. Тук той изключително професионално и достъпно за практикуващите
поднася сложната диагностична и психологична работа, която винаги е индивидуална
и съобразена с потенциала и конкретните нарушения на детето. В монографията са
анализирани и сравнени теоретичните школи и практически терапевтични програми в

света и у нас за аутистичните разстройства при децата. Монографията е отличен атестат
за научния и практически принос, който Джуров прави в тази специализирана област.
В една студия Джуров представя възможност за успешна училищна адаптация при
деца с аутистични разстройства. Много обосновано и на базата на научно изследване е
представена реалната картина у нас на децата, които имат аутистично разстройство и са
с проблемна адаптация в училището. Тук той описва конкретните подходи на
психологична и социална работа както с децата, така и с родителите и учителите, за да
се постигне добра адаптация и успешно образователно и личностово развитие при тях.
Представени са стъпките на добрата терапевтична практика с процедурите в
прилагането на индивидуалните програми. Авторът е направил много добро съчетаване
на подходите на когнитивната и поведенческа терапия с личния си принос от своята
успешна практика.
Джуров представя пет интересни статии, където разкрива своето умение да познава и
работи с модерни терапевтични подходи, да изследва нестандартни и предизвикателни
области на личностовото развитие и социално функциониране.
В заключение искам да обобщя, че Мартин Джуров е висококвалифициран
професионалист психолог, в областта психодиагностичните оценки и терапевтична
практика при подрастващи със сериозни нарушения в психичното развитие и
поведение. Джуров извършва много добри научни изследвания, в които интегрира
модерните качествени анализи и интерпретира важни за практиката позиции. Той е
отличен преподавател, които умело обучава студентите в теоретични знания и
професионални умения. Единствените ми препоръки към него са да продължи по-смело
да публикува своя професионален опит, за да се разшири подпомагането на студентите
и професионалистите в следдипломната специализация.
Предлагам на членовете на Научното жури да гласуват на МАРТИН ДЖУРОВ
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.2. Психология
(Педагогическа и възрастова психология, психология на индивидуалните
различия).
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