
СТАНОВИЩЕ 

относно участието на гл. асистент д-р Милена Митева Мутафчиева в конкурс за 

академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3 – Социални, 

стопански и правни науки, по професионално направление 3.2 – Психология, за 

нуждите на Нов български университет, обявен в ДВ бр.64 от 16.08.2016,  

 

от проф. Стефан Матеев, дн, Департамент „Когнитивна наука и психология“ на  

Нов български университет. 

Още в началото искам да заявя, че мнението ми за кандидатурата на д-р Мутафчиева в 

настоящия конкурс е изцяло положително. Запознат съм с нейния творчески облик и 

компетентности; те напълно съответстват на обявената специалност, и в частност, на 

нуждите на Департамента по когнитивна наука и психология на НБУ. 

Главните творчески интереси на Мутафчиева могат да се опишат с една дума – това е 

човешкото мислене. В тази необятна област тя се е концентрирала върху един, 

традиционен за Департамента по психология и когнитивна наука аспект, именно 

мислене по аналогия. Трябва да отбележа, че основните и приноси са получени в 

експериментални изследвания, при това на един деликатен контингент от изследвани 

лица – деца във възрастта 3 – 6 години. 

През 2016 год. НБУ издаде нейната монография „Аналогиите в детска възраст“. 

Книгата не е просто сбор от описания на експерименти, които Мутафчиева е 

провеждала през годините. В нея намираме компетентно представяне, анализ и 

собствен поглед върху проблемите и теориите за мислене по аналогия. Разгледани са 

важни въпроси като способността за разсъждение по аналогии в ранна възраст и 



нейното развитие, факторите, които улесняват разсъжденията по аналогии, и особено 

влиянието на разсъжденията по аналогия върху други когнитивни процеси. Намирам за 

много интересни разглежданията на ролята на аналогиите при Теориите за менталния 

свят, връзките между аналогиите и математическите умения, връзките между 

аналогиите и причинно-следственото мислене, и при ученето въобще. Това е един 

изключително полезен труд, достъпен за широк кръг от специалисти, и който е чудесно 

помагало за студентите, които се насочват в психологията на развитието. 

Освен с монографията, Мутафчиева се представя в настоящия конкурс с 17 статии и 

голям брой участия в научни мероприятия. Както споменах по-горе, приносите в 

нейните трудове са основно експериментални. Представени са: данни за ролята на 

тренирането на работната памет в подобряването на когнитивните умения на 

подрастващи, данни за ролята на аналогиите при транзитивните разсъждения и 

релации, установена е ролята на физическите репрезентации при съпоставяне на 

транзитивни релации, и др. 

Мутафчиева е активна в методологичните разработки. Създадени са скрининг тест за 

три-годишни деца, тестове за когнитивно развитие на 4 и 5-годишни деца. Виждам и 

усилия за оценка на въздействие на психодраматичния опит при деца и възрастни. 

Мутафчиева има значителен международен опит. Тя е специализирала в 

университетите на Неймеген, Холандия, и Кеймбридж, Англия. Тя е участвала в 

разработването на два проекта, подкрепяни от Рамковите програми на ЕС, както и в 

съвместен проект с реномирания Cornell University, USA. Понастоящем тя работи по 

два проекта, финансирани от Фондация „Велукс“, Дания, и университета в Лундт, 

Швеция. 



Познавам Мутафчиева от много години. Навремето я защити докторската си 

дисертация пред СНС по психология на ВАК. Тя проявява завидна работоспособност и 

компетентност като преподавател и администратор. Тя изнася основни курсове в 

бакалавърската програма по психология и в магистърската програма по психология на 

развитието, с натоварване значително над изискванията за длъжността и.  Мутафчиева 

допринесе много за съставянето на бакалавърската програма на английски език. Тя е 

ръководила множество емпирични разработки на студенти, както и на няколко 

бакалавърски тези.  Имам приятни впечатления от защитите на нейни студенти – те са 

много добре подготвени, което несъмнено е и нейна заслуга. Понастоящем тя 

осъществява фактическото ръководство на една докторска дисертация. В 

продължителен период на време тя изпълняваше много натоварващата функция на 

директор на програма. Понастоящем е директор на програмния съвет на магистърската 

програма по психология на развитието. 

Съгласен съм с представената справката за приносите. 

В заключение, кандидатурата на гл. асистент д-р Милена Мутафчиева отговаря на 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав и Правилника за неговото 

приложение. Мутафчиева е изграден учен-изследовател и преподавател, с голям опит и 

творчески потенциал. Тя е изключително подходящ кандидат за заемане на 

длъжността, обявена в настоящия конкурс.  Убедено препоръчвам на членовете на 

почитаемото Научно жури да предложат на Академичния съвет на Нов български 

университет да я избере на академичната длъжност „доцент“. 

02.01.2017 

Проф. Стефан Матеев, дн 


