
СТАНОВИЩЕ 

 

относно научните трудове и преподавателската дейност 

на  Диана Димитрова, д-р по психология, 

участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” 

по професионално направление 3.2. Психология (Медицинска 

психология), обявен в Държавен вестник, бр. 94 от 30.11.2012 г., от 

Медицински университет - Варна 

 

 

Настоящето становище е изготвено въз основа на документи, постъпили 

по конкурс, обявен от Медицински университет - Варна - Държавен вестник, 

бр. 94 от 30.11.2012 г. и на интернет-страницата на университета, за нуждите 

на Медицински колеж - Варна.  

Бих искала да подчертая, че представените по конкурса документи 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ  и процедурата по 

конкурса е коректно спазена. 

 Изготвянето на становище ми е възложено по решение на Научното 

жури, определено със Заповед № Р-109-66  от 26.02.2013 г. на Ректора на 

Медицински университет - Варна. 

 

 

1. Общо представяне на получените материали 

 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент” е обявен в 

Държавен вестник, бр. 94 от 30.11.2012 г., от  Медицински университет - 

Варна и е в област на висше образование „Социални, стопански и правни 

науки”,  професионално направление 3.2. Психология (Медицинска 

психология).  
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Единствен кандидат в конкурса е Диана Димитрова, д-р по психология.  

Диана Димитрова предлага 27 броя научни трудове, във връзка с 

конкурса: студии и статии в български периодични научни издания –  17 бр. ( 

от тях 8 в съавторство); статии публикувани в списания в чужбина – 4 бр. (от 

тях 1 в съавторство); една глава от монографии: в “Науката за хранене – 

между дискусиите и доказателствата”, под редакцията на проф. д-р Божидар 

Попов, София, 2012, в съавторство главата "Култура на хранене по време на 

бременност."  (стр.106-110); три глави в учебни помагала: самостоятелно в 

"Патологична физиология" под редакцията на Цветан Цеков, изд. Зограф, 

Варна, 2011, главата "Личност и болест" (с. 55-60); две глави в съавторство в 

учебника "Долекарска помощ", под редакцията на Стефан Цеков (под печат) 

–   главата "Оказване на долекарска помощ при нормално раждане" и 

"Етични проблеми в долекарската помощ"; две учебни помагала, от които 

едното самостоятелно (Димитрова, Д. (2010). Акушерки на практика. София, 

"ТАКТ" ООД.), а второто в съавторство (Стаматов, Б., Д. Димитрова, А., 

Григорова. (2008); „Ние чакаме бебе. Дневник календар на бременността. 

Варна, проект „Печелиш и помагаш“. 

 

Посочените публикации са извън трудовете, посочени в автореферата 

на дисертацията за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

и се приемат за рецензиране по настоящия конкурс. 

 

2. Биографични данни  за кандидата 

Диана Димитрова завършва Полувисш медицински институт – Варна 

със специалност „Акушерка” през 1980 г. След това завършва Варненски 

свободен университет „Черноризец Храбър”, специалност „Социални 

дейности”, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, през 1999 г. 

и специализация по „Приложна социална психология”. През 2003 г.завършва  

ОКС “Магистър” по психология  във Великотърновския университет „Св. Св. 
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Кирил и Методий”. Защитава успешно докторска дисертация по 

професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология)  в 

Медицински университет – Варна,  през 2012 г. 

От 1983 година работи в Медицински колеж – Варна, като 

последователно е преподавател по практика, преподавател в кат. „Здравни 

грижи”, а от 2008 г. зам. директор на колежа. 

  

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на 

кандидата 

Анализът на научната продукция на  Диана Димитрова показва, че тя се 

е фокусирала върху изследването на актуални проблеми от областта на 

медицинската психология и психологията на здравето. Нови за 

изследователската общност в нашата страна са проблемите, които тя поставя 

в своята изследователска работа -  здравно-социалните и психологически 

аспекти на бременността;  психо - профилактика на раждането; психология 

на  пренаталното развитие; психолого-педагогическите аспекти на 

обучението на бременни жени и практическото акушерство; разработване на 

програми за родителска подготовка, тяхната практическа реализация и 

оценка. Необходимо е да се подчертае, че кандидатката не провежда 

самоцелни научни изследвания, а изследва проблеми, които са от 

изключително практическо значение. Нещо повече, самата тя е ръководител 

на практическото прилагане на установените в теоретичен план факти.  

 Прави впечатление също така фактът, че освен иновативни, 

емпиричните изследвания са изключително прецизно провеждани, 

представени и анализирани, което свидетелства за изграден у  кандидатката 

на научен подход към изследователската дейност.  
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Цялостната научна продукция на Диана Димитрова свидетелства за 

това, че тя е прецизен изследовател в областта на медицинската психология, 

със собствен почерк в научната работа. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Представените справки от Медицински университет – Варна показват, 

че Диана Димитрова има осигурена учебна натовареност по дисциплини, 

кореспондиращи с обявения конкурс и до момента е натрупала богат 

преподавателски опит. Участието в различни проекти на университета 

доказва авторитета на Диана Димитрова  сред колегията. Представените 

авторски учебни програми, учебни и методически помагала, Интернет 

базираното помагало "Мама 112" – дават основание да се приеме, че 

кандидатката се характеризира с висок професионализъм и като 

преподавател. 

  

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Напълно споделям посочените от кандидатката научни и научно-

приложни приноси, като считам определено, че тя има най-вече принос в 

развитието на практическата медицинска психология 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Според мен, научната продукция на Диана Димитрова отговаря на 

изискванията за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент”. 

Проблематиката и качеството на научната продукция, както и богатият 

преподавателски опит ми дават основание, че тя заслужава да бъде избрана 

на академичната длъжност „доцент. 
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Бих искала да обобщя: след запознаване с представените в конкурса 

материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащите се 

в тях научни и научно-приложни приноси, давам своята положителна 

оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи Диана Димитрова да 

бъде избрана за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология).  

 

 

 

 

 

 

18.04.2013 г. 

гр. Варна      Изготвил становището: 

       /проф. д.пс.н. Галя Герчева/ 

 

 


