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Научн иинтереси     

Политическа психология, политическо лидерство, формиране на впечатление и публични 

образи, политическо говорене, психологичните типове на Майерс и Бригс, политически 

мениджмънт, вербално и невербално поведение  

Образование 

2004 - Институт по психология-БАН, Професор (социална и политическа психология) 

2000 -  Летен Институт по Политическа психология към Университета в Охайо, 

организирано от Международното Общество по Политическа психология. 

1994 - Институт по психология –БАН, PhD (обща психология) 

1993 – 1995 - Фондация „Партньорство за демократична промяна“, Образование за 

обучител по комуникационни умения, разрешаване на конфликти, групово вземане на 

решения, сплотяване на колектива и организационно развитие 

1991 – 1993 - Международен Институт по личностно-центриран подход, Лугано. 

Сертификат за клиент - центрирани консултации и психотерапия 

1985-1989 - Софийски Университет “Свети Климент Охридски””, Философски Факултет 

Психология 

Научни и административни длъжности 

2019 - Институт за изследване на населението и човека –БАН, Ръководител Департамент 

„Психология” 

2019 – Председател на НС на ИИНЧ 

2016 - Институт за изследване на населението и човека –БАН, Професор 

2017 – Председател на УС на Институт по политика 



2010 – 2018 - Институт за изследване на населението и човека –БАН, Директор 

2004-2010 - Институт  по психология -БАН , секция“ Социална психология“, Доцент 

2008-2010 - Департамент  Връзки с обществеността – БАН, главен експерт и  говорител 

2008 – продължава, Списание “Психологични изследвания”, Главен редактор 

1998 –2004 - Институт по психология -БАН, секция “Социална психология”, Главен 

асистент 

1995–1998 - Институт по психология -БАН , сеция  „Социална психология“, асистент 

Участие в научни проекти (последни пет години) 

2017 –2018 - Мерки за преодоляване на демографската криза, Ръководител 

2017-2018 - Преодоляване на агресия сред служители на МВР, Член на екип 

2017 – 2018 - "Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови 

методики за изследване на психологическата годност на водачи на МПС", Ръководител   

2017-2018 - Изследване на проявите на агресия и насилие в училище - форми, фактори и 

мотиви, Съръководител 

2018 – 2019 - Разработване на програми за превенция и интервенция на агресия в училище, 

Съръководител 

2019 - Разработване на политики спрямо българите в чужбина, Ръководител 

Преподавателска дейности ръководство на докторанти 

6 докторанта 

Лекции по социално-психологически тренинг( теория и практика на обучението за 

подобряване на комуникационните умения, разрешаването на конфликти, груповото 

вземане на решения, сплотяването на екипа и организационното развитие - Софийски 

университет “Свети Климент Охридски” 

Лекционен курс по политическа психология – Нов Български Университет, ЮЗУ  

Лекционен Курс по Политически мениджмънт- ЮЗУ  

Лекционен курс по социална психология - ЕПУ 

Лекционен курс по когнитивна психология - ЕПУ 

Лекционен курс по политически маркетинг - НБУ 

Психология в политиката и политиката като функция на психология. Phd училище, БАН 

Политическа психология – Институт по политика 
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