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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили
по конкурс, обявен от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
(Държавен вестник 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.

Варна
2012 г.
1

1. Общо представяне на получените материали
Единствен кандидат в обявения конкурс е ас. д-р Мартин Светославов
Джуров от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. За участие в
конкурса кандидатът д-р Мартин Светославов Джуров е представил списък от
общо 10 заглавия. От тях - една авторска монография, една авторска студия, пет
авторски статии, три учебници и учебни пособия (в съавторство).
Представена е и служебна бележка от Фондация „Аугуст Мозер”- Варна, за
доброволческата дейност на Мартин Джуров по работа с младежи с умствена
изостаналост, психични затруднения и хора в неравностойно положение.
2.

Данни за кандида

Мартин Джуров е завършил бакалавърска степен по клинична и детска
психология в Университета на Кан, Долна Нормандия / Франция, а магистърска
степен по приложна психология във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. През 2011 г. защитава успешно дисертационен труд и придобива
образователна и научна степен „доктор”, професионално направление 3.2 Психология. От 2000 г. е преподавател във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Води упражнения по дисциплините „Увод в психологията”,
„Когнитивна

психология”,

„Социални

комуникации”,

„Психология

на

развитието”, „Генерализирани разстройства на развитието”, а след придобиване
на образователна и научна степен „доктор” и лекции по „Когнитивна
психология”, „Генерализирани разстройства на развитието”, „Комуникативни
умения в консултирането”.
3.

Обща характеристика на научната продукция на кандидата

Научните трудове на Мартин Джуров са концентрирани около проблема за
психическото развитие на децата със специфични затрудниения и по-скоро за
тези от аутистичния спектър. Постигнати са значими, както теоретични обобщения, така и преди всичко приложни знания за работа с деца със специфични
потребности, когнитивни и комуникативни дефицити.
Трудовете отговарят на изискванията за научни публикации. Коректно са
използвани литературните източници, направен е критичен анализ и прозира
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лична позиция, емпирично са верифицирани редица постановки и е проверена
ефективността на подходи за работа с децата със специфични потребности.
Разработените части от учебници и учебни пособия са свидетелство за
педагогическа зрялост и компетентност.
4.

Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на

кандидата
Лично познавам кандидата по конкурса д-р Мартин Светославов Джуров,
от момента на стартиране на кариерата му като преподавател във Варненски
свободен университет „Черноризец Храбър”. Впечатленията ми са за отдаден на
професията колага, уважаван и обичан от студентите. Д-р Мартин Джуров полага много усилия, както по време на аудиторни занятия, така и в извънаудиторната си дейност със студентите. Мотивира много от тях и им осигурява
възможност за работа като доброволци в проекти на Фондация „Аугуст Мозер” и
по програми за студентски стажове, за работа с младежи с умствена
изостаналост, психични затруднения и хора в неравностойно положение. От
началото на 2010 г. Мартин Джуров създава дискусионни групи за студенти по
психология „Ежедневна психология – начин на употреба”, които провеждат
сбирки ежемесечно. С това д-р Мартин Джуров има реален принос за подобряване на практическата подготовка на студентите от специалност „Психология”
на Варненски свободен университет и мотивирането им за професионална изява.
5.

Научни и научно-приложни приноси на кандидата

1. Направена е систематизация на психолого-педагогическите теории и
подходи за обучение и развитие на детето със специални потребности.
(Публикации № 1, 4, 5, 6)
2. Разработена е системна практико-приложна методология за диагностика
на комуникативните и когнитивните дефицити в детска възраст и работата с деца
с подобни проблеми, като емпирично е показана ефективността на индивидуалния подход към децата и прилагането на мултидисциплинарни терапевтични
практики. (Публикации № 1, 2, 3,4, 6, 7)
3. Направен е опит в теоретичен план да се въведат нови диагностични
определения и се разширяват традиционните граници свързани с аутистичния
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спектър

- семантичнопрагматично

разстройство (SPD) и

синдром на

хиперактивност и дефицит на внимание (ADHD, ADD). (Публикация № 1)
4. Като съавтор на учебник и помагало с национално значение
(„Психология и логика за 9. клас. Учебник за задължителна подготовка” и на
„Учебна тетрадка по психология и логика за 9. клас. Учебно помагало за
задължителна подготовка”) има принос за преподаването на съвременната психология в средното образование в България и операционализацията на психологичните знанията за приложни цели.
6.

Бележки и препоръки

Научните трудове на д-р Мартин Джуров не ми дават основание за бележки от критично естество по методологията на изследванията, анализите на резултатите и формата на представянето на резултатите от тях. Препоръката ми е
да разшири емпиричната база за анализ на особеностите на децата със специфични потребности и подходите за работа с тях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научните трудове на д-р Мартин Джуров са доказателство за научна зрялост и научна концентрация около значими за съвременната психология и потребностите на обществото проблеми. Постигнати са значими научни и особено
приложни резултати, които имат своя принос за по-целенасочена и продуктивна
работа с децата със специфични потребности.
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 д-р Мартин Светославов Джуров да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.2. Психология, (Педагогическа и
възрастова психология, психология на индивидуалните различия
07.03. 2012 г.
гр. Варна

Изготвил становището:
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