
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Магдалена Борисова Елчинова, деп. „Антропология“, Нов български 

университет, 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

доцент по професионално направление 3.2. Психология, обявен в ДВ бр. 27/02.04.2019 

г., с кандидат гл. ас. д-р Пенка Йорданова Христова  

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

Запознах се подробно с представената от гл. ас. д-р Пенка Христова самооценка на 

работата ѝ и констатирам, че тя напълно покрива минималните национални изисквания, 

както и изискванията на Нов български университет за заемане на академичната 

длъжност доцент по направление 3.2. Психология. Кандидатката успешно е защитила 

докторска дисертация през 2014 г. на тема „Влияе ли нерелевантната информация върху 

оценката на силата на стимула по зададена скала“. По темата на дисертацията е издала 

книга на английски език от чуждестранно издателство – “Does irrelevant information 

influence judgement”, Lambert Academic Publishing, 2014. В конкурса участва с 

хабилитационен труд, както и с голям брой статии, публикувани в национални и 

международни издания, сред които и няколко в реферирани в световно известни бази 

данни. Кандидатката покрива също и изискванията за цитируемост, за преподавателска 

и обществена работа. 

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

1. Пенка Христова участва в конкурса с монографичен труд: П. Христова. 

Несъзнаваните аналогии: как съпоставяме релационно сходни неща, без да 

осъзнаваме това. София: НБУ, 2017. Монографията има двама рецензенти – доц. 

д-р Лилия Гурова и доц. д-р Милена Мутафчиева, както и научен редактор – д-р 

Катерина Кокинова. Не съм специалист в областта, затова ще дам само обща 

оценка на книгата като научен труд. Тя е върху актуална проблематика, с ясно 

формулирана теза и цели, добре структурирана и с последователна аргументация 

на анализираните изследователски задачи. Авторката демонстрира отлично 

познаване на изследванията по проблематиката, нещо повече – личи се, че самата 

тя е участвала активно в академичните дебати, свързани с нея. Източниците са на 



място и коректно цитирани. Изложението очертава добре и собствения принос на 

П. Христова (индивидуално и в съавторство) в изследването на когнитивните 

механизми на използването на аналогии. Монографията е високо специализирана, 

но в не малка степен е достъпна и за по-широка аудитория, каквото е намерението 

и на авторката. Все пак последното се затруднява от често използваните чуждици 

(въпреки редакторската намеса, която изтъква и авторката) и липсата на обяснение 

на доста специфични термини (това обаче не е задължително за специализиран 

научен текст). Смятам, че работата е приносна и ще има влияние върху следващи 

изследвания и публикации по този и свързани с него изследователски проблеми.  

2. Пенка Христова участва в конкурса с още общо 22 статии и доклади, в 

преобладаващия брой от които е съавтор. Пет от публикациите са в международни 

списания, реферирани в Scopus и Web of Science; останалите са в нереферирани 

издания с научно рецензиране, както и в рецензирани томове; една от публикациите 

е глава от колективна монография. Повече от половината публикации са на 

английски език, което гарантира достигането им до по-широка академична 

аудитория. Публикациите засягат проблеми, близки до тези в монографията, както 

и други изследователски проблеми от областта на когнитивната наука. Авторските 

колективи, в които участва кандидатката, често включват изявени имена от 

въпросната област, което е знак за авторитета и доверието, което има Пенка 

Христова сред своите колеги в международен мащаб. Съвместните публикации 

говорят и за уменията ѝ за екипна работа. 

3. Кандидатката покрива изискванията за цитиране на трудовете ѝ. Тя е посочила 40 

забелязани цитирания в международни издания. Броят е сериозен за млад автор. 

По-важно е, че 11 от цитиранията са в издания, реферирани или индексирани в 

световно известни бази данни, като сред цитиращите са и утвърдени учени от 

областта на когнитивистиката. 

4. Кандидатката отчита участие в пет изследователски проекта, на един от които е 

ръководител, а в останалите е участник. Всички те са с външно финансиране – факт, 

който е високо ценен от НБУ. Четири от проектите са международни и са 

финансирани по програми, отличаващи се с висока конкуретност.  

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  



1. Пенка Христова редовно изпълнява и преизпълнява изискванията за аудиторна и 

извънаудиторна заетост в програмите на деп. „Когнитивна наука и психология“, 

като преподава и в програмите на английски език. Изпълнява и преизпълнява всяка 

година и изискванията за работа в електронния обучителен модул "MOODLE – 

НБУ". Изнесла е няколко публични лекции в различни европейски университети 

по линия на Средноевропейската програма по когнитивна наука. Включвала се е с 

доклади в конференциите на Световното дружество по когнитивна наука, чийто 

член е, както и в международните конференции по аналогии. Разработила е и е 

усъвършенствала курсове в програмите на департамента. Работи активно със 

студентите от бакалавърските и магистърските програми, като ги ангажира в 

изследоватеска дейност и подготвя съвместни публикации с тях. Ръководила е 

магистърски и бакалавърски тези, както и голям брой емпирични студентски 

разработки, някои от които са довели и до публикации в международни издания. 

Чрез съвместни публикации със студенти е лансирала техните разработки сред 

академичната общност.  

2. Преподава в БП „Психология“ (на английски език) и в МП „Когнитивна наука“ (на 

английски език), в това число и на студенти по програма „Еразъм“.  

3. Студентите оценяват високо работата ѝ като преподавател – средната оценка на 

удовлетвореност на студентите е Мн. добър 4.35.  

 

IV. Административна и обществена дейност  

1. Две години е била програмен консултант на деп. „Когнитивна наука и психология“. 

От 2006 до 2014 г. е била директор на Лабораторията по експериментална 

психология на НБУ. От 2012 г. е координатор по програма „Еразъм“ на 

департамента.  

2. Обществена активност: Между 2012 и 2018 г. П. Христова е организатор на Зимната 

школа по когнитивна наука – едно от най-мащабните и престижни събития от 

календара на НБУ. Организира и конференцията на деп. „Когнитивна наука и 

психология“..  

3. В качеството на програмен директор, а после и на Еразъм координатор е 

съдействала за привличането на студенти в програмите на департамента. Като 

успех отчита повишеният интерес в последните години на чуждестранни студенти 

към програмите на английски език.  



 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

Не познавам добре Пенка Христова, затова не мога да изложа лични впечатления за нея. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

Обобщената ми оценка за работата на гл. ас. д-р Пенка Йорданова Христова е висока. Тя 

се е доказала като сериозен изследовател с активна публикационна дейност в 

международен мащаб, с публикации в международни издания с висок импакт фактор и 

участник в авторитетни авторски колективи. За качеството на нейната работа 

свидетелстват и цитиранията на нейни трудове в издания, реферирани и индексирани в 

световни бази данни. Пенка Христова е и качествен преподавател, спечелил си 

признанието на своите студенти. Тя води бакалавърски и магистърски курсове по 

когнитивна наука и психология, в това число и на английски език. Ръководи емпиричната 

дейност на студентите в ДКНП и ги стимулира да развиват изследователските и 

аналитичните си умения. По линия на административните си ангажименти е допринесла 

и допринася за привличането на студенти в програмите на дпартамента и за повишаване 

качеството на предлаганите програми. Единствената ми препоръка е да разгърне в 

бъдеще още повече участието си в мащабни изследователски проекти, в това число и в 

качеството на техен ръководител. 

 

Заключение: Предвид гореизложеното, отчитайки че кандидатката отговаря на 

минималните национални изисквания и на изискванията на НБУ, както и 

оценявайки положително изследователските ѝ приноси, преподавателската и 

обществена дейност, предлагам гл. ас. д-р Пенка Йорданова Христова да бъде 

допусната до избор от Академичен съвет за академичната длъжност доцент по 3.2. 

Психология.  

 

 

Дата: 13.08.2019 г.       Подпис ……………. 

                                                                                        Проф. д-р Магдалена Елчинова 


