
Cтр /3 - Europass aвтобиография  
Фамилно, лично и бащино име  

За повече информация: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropská unie, 2002-2010   24082010 

 

1 

  

 

  

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 
  

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  

Име, презиме, фамилия Ергюл Таир Реджеб  

Служебен адрес Българска академия на науките  
1040 София, ул. 15 ноември №1, стая 217  

  

Служебен телефон (+3592) 979 5240   

Мобилен телефон +359 89 6646257   

E-mail ergyul_tair@yahoo.com 
  

ТРУДОВ СТАЖ  

  

Дати (от-до) 02/2017 – днес: Българска академия на науките, Научен секретар на направление 
„Човек и общество“ 

 

Дати (от-до)  04/2012 – днес: Доцент в Институт за изследване на населението и човека – БАН, 

Име и адрес на работодателя  1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.6, ет.5/6 

Основни дейности и отговорности Ръководство на научно-изследователски проекти; подготовка на специалисти, 
изготвяне на становища, експертизи и др.; Проекти през последните 5 години:  
„Ценности и вяра в справедлив свят“. Съвместен проект с Департамент Психология, 
Държавен университет на Параиба, Бразилия, 2014-2016 г.  
„Етническа толерантност в бизнес среда: нагласи на работодателите и отношение на 
българи, роми и турци към труда и професионалната реализация“.  
Финансиране Национален конкурс “Млади учени“ – ФНИ; 2012-2014 г.  
„Идентичност, акултурация и психологическо благополучие при малцинствените групи 
на български граждани от турски произход, българо-мохамедани и холандски граждани 
с турски произход“. Съвместен проект с Департамент по кроскултурна психология, 
Университет в Тилбург, Холандия; 2010-2013 г. 

  

Дати 07/2010 – 03/2012 

Заемана длъжност или позиция Гл. асистент/ научен сътрудник І ст. 

Име и адрес на работодателя Институт за изследване на населението и човека – БАН, Департамент Психология 
София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет.5/6 

  

Дати 08/2006 – 07/2010  

Заемана длъжност или позиция Научен сътрудник  ІІ / І ст. 

Име и адрес на работодателя Институт по психология – БАН 
София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет.5 

mailto:ergyul_tair@yahoo.com
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 2006: Доктор (PhD), Институт по психология – БАН, (05.06.01. Обща психология - 
Психология на личността) 

 2001: Магистър, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет 

 Клинична и консултативна психология 
Трудова и организационна психология 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

Дати 10/2014 – днес 

Основни дейности и отговорности Лекции и семинарни занятия по: Организационно поведение; Психология на личността; 
Трудова психология; Индивидуални различия на работното място и др. 

Име и адрес на работодателя СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, специалност Психология   
София 1504, бул. „Цар Освободител” №15 

  

Дати 03/2007 – 10/2011 

Основни дейности и отговорности Семинарни занятия по Трудова психология 

Име и адрес на работодателя СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, специалност Психология   
София 1504, бул. „Цар Освободител” №15 

  

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ  

Дати 02/2013 – днес 

Заемана длъжност или позиция Член на Научния съвет               

Име и адрес на работодателя ИИНЧ-БАН 
София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет.5/6 

  

Дати 02/2014 – 04/2014 

Заемана длъжност или позиция Експертна оценка на интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици от 
V до ХІІ клас, в рамките на проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно 
ориентиране в училищното образование”, ОП РЧР 2007-2013 

Име и адрес на работодателя Министерство на образованието и науката 
 София 1000, бул. „Дондуков”, 2а 

  

  

Дати 10/10/2012 – 10/10/2014 

Заемана длъжност или позиция Експерт-изследовател по проект MIStra – Migrant Strategies in European Cities, Life Longing 
Programme, EACEA, Project 531325-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4M 

Основни дейности Подготовка на доклад за потребностите на уязвими групи, оценка на техния потенциал за 
образователна интеграция, професионална реализация и др. Подготовка и провеждане 
на обучителни семинари за прилагане на добри европейски практики за интеграция на 
уязвими групи с представители на местната власт, образователните институции, 
професионални и бизнес организации, експерти от НПО и др.  

Име и адрес на работодателя Фондация Европартньори 2007 
София, жк. Дружба 1 

  

Дати 10/2012 – 12/2012 

Заемана длъжност или позиция Член на Временна научно-експертна комисия в конкурс „Финансиране на 
фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетни области 2012г.” 

Основни дейности Оценка на научни и научно-изследователски проекти; избор на рецензенти и др. 

Име и адрес на работодателя Фонд „Научни изследвания” 
 София 1000, бул. „Дондуков”, 2а 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
  

  

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ английски, турски, немски 

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Microsoft office, SPSS 

  

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ Network on Ethnicity and Women Scientists (NEWS) 
European Aassociation of Work and Organizational Psychology (EAWOP)  
European Platform of Women Scientists (EPWS) 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Изследователска дейност: 
Ръководител и участник в 9 проекта; ръководител от българска страна на 3 
международни проекта; участник в 3 международни проекта; 
 
Публикационна дейност: 
Брой научни трудове - над 70 (вкл.2 монографии, от които 1 в съавторство); 
 

Общ брой изнесени доклади на научни форуми - над 50 доклада на международни и 
национални конференции и конгреси (в Германия, Холандия, ЮАР, Сърбия, Румъния, 
България и др.) 
 

Брой установени цитати над 40, като Query: "E Tair" or "Е Таир" Query date: 2016-03-29 
Papers: 26 Citations: 13 ; h-index: 3 (85%);  g-index: 3 (85%); e-index: 1.41 
 
 

Рецензентска дейност: 
Рецензии на книги, учебни помагала, статии за научни списания и др. 
Рецензии и становища по конкурси за хабилитации и научни степени и на научни 
проекти. 
 
Ръководство на докторанти и дипломанти: 
Докторанти -2; Дипломанти – над 10; 
 
Друго: Награда за млад учен „Проф. Марин Дринов”, направление „Обществените 
науки”, 2011 
 
Области на научен интерес: 
психология на личността, трудова и кроскултурна психология, професионално и 
субективно благополучие, социални и етнически неравенства, др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


