
СТАНОВИЩЕ 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по т. 

3.2. Психология (Психология на дейността), обявен от ШУ „Епископ К. 

Преславски”, с кандидат доц. д-р Румяна Милкова 

 

От проф. д.пс.н. Толя Ангелова Стоицова - член на научното жури 

 

Конкурсът за „професор“ коректно е обявен според изискванията на 

закона в ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г. със срок от 2 месеца. 

Не познавам лично единствения кандидат по конкурса доц. д-р Румяна 

Милкова, така, че съм напълно безпристрастна по отношение научна ми 

преценка за цялостната активност на кандидата. Едновременно с това, бързам 

да кажа, че съм впечатлена от дейността й като изследовател и преподавател. 

Съчетаването на две широки изследователски и практически дейности - 

каквито са педагогиката и психологията (доц. Милкова е доктор по 

психология), дават отличен шанс за реализация в междудисциплинарен план. 

След защитата на докторската си дисертация през 1997 г., г-жа Румяна 

Милкова се хабилитира по „възрастова и педагогическа психология“ и 

придобива степента „доцент“. Д-р Милкова има и административен опит като 

член на ФС на ПФ при ШУ ^,Еп. К. Преславски“. Владее руски и френски 

език. 

Ще се спра накратко на публикационната дейност на д-р Милкова след 

присъждането на степента „доцент“. С една дума - тя е впечатляваща: 4 

монографии, 3 самостоятелни, 1 в съавторство, последната е издадена през 

2013 г.; 3 учебника и учебни помагала, един от тях в съавторство; 28 

самостоятелни научни публикации - научни статии в списания и сборници, 

както и научни доклади от конференции и конгреси, издадени в пълен текст. 

  



Тези публикации аз бих структурирала съдържателно в следните 

няколко направления: 

1. Психологически и социалнопедагогически аспекти на 

образованието с акцент върху личността на учителя. 

2. Специфика на обучението във висшите училища. 

3. Култура, общуване, конфликти. 

4. Психология на икономическата дейност. 

5. Специфични публикации - за семейството; отношението към 

парите; насилието при юноши; Интернет като зависимост. 

Безспорно, най-голям обем страници са посветени именно на 

психологичните особености на дейността - на деловото общуване и работата 

в екип при преподаватели; на икономисти и социални работници; на 

различните видове взаимоотношения в семейството; културата в широк и 

тесен смисъл и възможността за конфликти и т.н. 

Специално искам да отбележа приносът на последната монография на 

кандидата, публикувана 2013 г. „Социални проблеми на професионалния 

труд на педагога”, която представлява сериозен анализ на възможностите за 

създаването у българските педагози на творческата инициативност и 

креативност в условията на установяване на демократичното общество у нас. 

В цялост мога да кажа, че публикациите анализират актуални проблеми 

в различни дейности и взаимодействия, психологичният анализ е на високо 

научно ниво, стилът и езикът - много добри. Литературата, която се цитира, 

обхваща сериозен диапазон - от класиката в определени области, до най- 

съвременните национални и чуждоезикови научни източници. 

Друг момент в дейността на доц. Милкова е нейното сериозно участие 

в проекти. Шест от тях са университетски, на ШУ. Специално искам да 

отбележа и двата национални проекта. Единият – „Мисия Благоденствие” 

  



(Разград), а другият проект е свързан с „Квалификация на 

педагогическите специалисти”, МОН, Европейски социален фонд, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

Колегата д-р Милкова кандидатства в конкурса като предлага 16 

цитирания на нейни публикации, които не включват автоцитати. Членува в 2 

професионални организации - Дружеството на психолозите в България и 

Международната академия за развитие на културата и науката. 

Доц. Милкова развива самостоятелно и преподава 10 учебни 

дисциплини в периода 1975 - 2010 г.). Поканен преподавател е и в 3 други 

наши университети: УНСС, Русенски и Бургаски университет. Ръководила е 

1 докторант (предстои защитата му), както и над 150 дипломанти. 

И накрая бих си позволила да отправя едно по-скоро пожелание, 

отколкото препоръка към доц. Милкова: Въпреки спецификата на 

проблематиката, с която тя се занимава, би било добре да публикува не само 

на български, но и на английски или друг чужд език, за да може 

международната общност да се запознае с нейните резултати и анализи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

За мен кандидатурата на доц. д-р Румяна Милкова в конкурса за 

академичната степен „Професор” е безспорна. Давам изцяло положителна 

оценка на изследователската и преподавателската дейност на кандидата. 

Смятам, че ШУ „Епископ Преславски” и направлението, в което се реализира 

доц. Милкова, ще спечелят от нейната професура. Убедено ще гласувам „ЗА” 

присъждането на академичната длъжност „професор” на доц. д-р Румяна 

Борисова Милкова на финалното заседание на научното жури. 

 

9.02.2014. 

 Подпис: 

 


