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СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Юрий Павлов Янакиев, катедра „Психология“ 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  

в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки  

професионално направление 3.2. „Психология“ 

докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

 

Автор: Мария Вълкова Солева  

 

Тема: ЕФЕКТИ НА ДУАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ВЪРХУ 

ЛИЧНОСТТА В КЪСНО ЮНОШЕСТВО  

Научен ръководител: проф. д-р Иванка Асенова, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА 

„ПСИХОЛОГИЯ” 

 

Със заповед на Ректора на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – 

БЛАГОЕВГРАД, номер 1938 от 21.09.2021г., съм определен за член на научното жури за 

осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема ЕФЕКТИ НА 

ДУАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА В КЪСНО 

ЮНОШЕСТВО за придобиване на образователната и научна степен ‘доктор’ в 3. Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.2. „Психология“; докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология. Автор на дисертационния труд е Мария 

Вълкова Солева – докторант в редовна форма на обучение с научен ръководител проф. д-р 

Иванка Асенова от ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – 

БЛАГОЕВГРАД. Представеният от г-жа Солева комплект материали на електронен носител 

е в съответствие с Чл.36 (1) от Правилника за развитие на академичния състав.  

За откриването на процедурата докторантката е приложила четири публикации, три от 

тях са в съавторство, една е самостоятелна. От предложения за становище докторат е видно, 

че тя познава задълбочено състоянието на проблема и оценява творчески предложения 
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литературен обзор. Избраният изследователски метод позволява постигане на поставената 

цел и получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  

Задълбоченият прочит на доктората показва, че г-жа Солева демонстрира умения да 

извежда и структурира смисловите оси на изследването като следи за спазване на 

изискванията за достоверността на материала, върху който се градят приносите на 

дисертационния труд. Предложените по процедурата публикации, които отразяват част от 

резултатите от дисертационния труд, биха могли да бъдат използвани както за целите на 

научната и социална практика, така и за разработване на научно-изследователски проекти по 

темата. От своя страна съдържанието и качеството на автореферата, изготвен според 

изискванията, отразяват основните резултати, постигнати в дисертацията. 

Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на  ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД. Представените материали и дисертационни 

резултати съответстват на специфичните изисквания на ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ, 

приети във връзка с Правилника на  ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ 

РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД за прилагане на ЗРАСРБ. Дисертационният труд показва, че 

докторантката Мария Солева притежава задълбочени теоретични знания и професионални 

умения по научна специалност „Психология“ като демонстрира качества и умения за 

самостоятелно провеждане на научно изследване.  

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор“ на Мария Солева в област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

„Психология“; докторска програма Педагогическа и възрастова психология.  

 

Град Пловдив,  

12.10.2021 г.                                         Изготвил становището: доц. д-р Юрий Павлов Янакиев 

       


