
1 

СТАНОВИЩЕ 

 

по процедура за присъждане на академична длъжност 

„ПРОФЕСОР“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2 Психология 

(психология на управлението и екстремална психология), обявена от 

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ в ДВ бр. 36 

от 25.04.2014г. 

Изготвено от доц. д-р. Павлина Иванова Лазарова, преподавател в 

катедра „Социално дело“ при Педагогически факултет на Шуменски 

Университет „Епископ Константин Преславски“, възложено със заповед РД-

16-082 от 23.06.2014г. на заместник ректора на Шуменски Университет 

„Епископ Константин Преславски“ проф. д. и. н. Г. Колев, относно научните 

трудове на доц. д. ик. н. Красимир Марков Марков, участник в конкурса. 

 

Кандидатът за академичната длъжност „професор“ доц. д. ик. н. 

Красимир Марков Марков участва в обявения конкурс със следните научни 

публикации, отпечатани след придобиване на научното звание „доцент“: 2 

монографии, 5 учебника и 1 учебно помагало, 12 студии и статии и 27 

доклада, отпечатани  в различни издания. 

Той води шест лекционни курса в бакалавърска и магистърска степен, 

има над 70 ръководства на дипломни работи на студенти и 2 докторанти. 

В периода 2009 – 2014г. доц. д. ик. н. К. Марков участва в шест 

национални и пет университетски проекта. 

Считам, че обемът на научните трудове на доц. д. ик. н. К. Марков, 

както и учебно-преподавателската му дейност са в съгласие с изискванията 

на ЗРАСБГ за присъждане на академичната длъжност „професор“. 

Първата монография „Психология, управление, организация“ се 

състои от предговор и седем глави. В нея се представят възгледите на автора 

за същността на организацията, процесите на управление, типовете групи, 

психиката на малката група. Авторът насочва вниманието си към изясняване 

на стреса и конфликтите, като разглежда начините за тяхното преодоляване. 

Изяснена е същността на мотивацията ,комуникацията и лидерството в 

организацията от гледна точка на психологията. 

Втората монография „Екстремални ситуации и психика“ се състои от 

предговор и четири глави. Тук авторът разглежда същността на ситуациите и 

видовете екстремални ситуации. Прави класификация на природните 

бедствия характерни за територията на Република България. Разглежда 

проблема за стреса и екстремалната ситуация.  
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Последната глава от монографията „Някои проблеми на влиянието 

на екстремалните ситуации върху психиката на хората констатирани 

при проведени изследвания” представя резултатите от изследване, 

проведено от автора.  

Принос за целите на обучението имат учебните пособия. 

Първият учебник „Лидерство и формиране на екипи“ се състои от 

осем глави. Разглеждат се появата и развитието на феномена лидерство; 

традиционни, ситуационни и съвременни теории за лидерството; лидерските 

стилове, взаимодействието на лидера с групата; формирането и развитието на 

екипа, характеристиките на успешния екип 

Вторият учебник „Социална психология“ се състои от осем глави. 

Разглеждат се историческо развитие, предмет и задачи на социалната 

психология; личността в социалната психология; психология на малката 

група; психология на масите; конфликтът, агресията, общуването и 

лидерството в социалната психология. 

Третият учебник „Екстремална психология“ се състои от осем глави. 

Разглеждат се теории за личността, отношенията личност-ситуация в 

екстремални условия; екстремалните ситуации и тяхното влияние върху 

поведението; влиянието на стреса, страха и паниката в екстремална ситуация; 

агресията и тероризма като екстремални ситуации; психологията на 

престъпното поведение. В началото на всяка глава са посочени уменията, 

които студентите ще придобият след усвояване на материала. Всяка глава 

завършва с въпроси за самостоятелна подготовка и списък с актуални 

литературни източници за допълнително подготовка. 

Четвъртият учебник „Конфликтология“ се състои от шест глави. 

Разглеждат се възгледите за конфликта в исторически план, изясняват се 

предмета, задачите методите на конфликтологията; същност и структура на 

конфликта; вътреличнотни, междуличностни, групови и организационни 

конфликти; стратегии на поведение в конфликт; прогнозиране, 

предотвратяване и разрешаване на конфликтите. В началото на всяка глава са 

посочени уменията, които студентите ще придобият след усвояване на 

материала. Всяка глава завършва с въпроси за самостоятелна подготовка и 

списък с актуални литературни източници за допълнително подготовка. 

Петият учебник „Психология“ се състои от седем глави. Разглеждат се 

развитието на психологическите възгледи от периода на античността до 

началото на ХХ в.; съвременното структуриране на психологическата наука и 

задачите на психологията; структурата на човешката психика и отделните 

нейни елементи; съвременните психологически теории за личността; 

проблема за мотивацията в психологията; психология на малката група; 

психология на ученето. 
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