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Докторската програма по научна специалност „Обща психология“ в област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално и научно направление 3.2 

Психология дава възможност да се провежда научноизследователска, преподавателска, 

експертна, организационна и управленска дейност в областта на психологията. 

  

I. НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ 

 Следвайки диференцирането на фундаменталните и приложните области в психологията, 

в обучението по „Обща психология“ се разработват основни понятия и проблеми, свързани с 

механизмите на човешкия ум и поведението на личността, които след това се пречупват през 

призмата на отделните човешки дейности, както и методологията на психологичното измерване. 

По традиция поради липса на специални шифри за областите “психология на личността” и 

“когнитивна психология” докторантурите в тези области се отнасят към научната специалност 

„Обща психология“. Те са и най-тясно свързани с нея като дисциплини, занимаващи се с 

фундаменталните въпроси на цялостното психично функциониране на човека.  

Психологията на личността е основно направление, свързано с изучаване на съществени 

регулативни механизми в поведението на индивида. Постиженията ѝ представляват интерес за 

други психологични клонове като трудова и организационна, социална и спортна психология, 

възрастова психология, психология на творчеството, психология на рекламата и др., които 

изучават личносттта при специфични условия и конкретни дейности. Психологичните 

изследвания на личността допринасят също за работата на приложните психологични звена, 

които специално тестират индивидуалните особености във връзка с подбора на кадри, 

атестирането, адаптирането към определени условия, търсенето на личностна съвместимост при 

създаването на работни екипи и много други. Така психологията на личността допринася за 

подобряване на социалната практика.  

Когнитивната психология изучава базисни познавателните функции, като усещане, 

възприятие, учене, памет, мислене и език, и по-сложни процеси като учене, решаване на 

проблеми и вземане на решение. Резултатите от изследванията на когнитивната психология имат 

голямо приложение в образователната практика за усъвършенстване на методите и формите на 

обучение, в медицината за диагностика на когнитивните нарушения и усъвършенстване на 

процедурите за рехабилитация, в информационните технологии за повишаване ефективността на 

компютърните програми и др.  

Към общата психология отнасяме и разработките в областта на психометрията, която 

включва разработване на количествени и качествени методи за психологично изследване, 

измерване и оценка. В Института по психология на БАН и понастоящем в неговия приемник - 

департамент „Психология“ на ИИНЧ-БАН са адаптирани и стандартизирани за български 

условия основни психологични тестове и методики, които широко се използват в научната 

работа и психологическата практика в нашата страна; също така са разработени редица 

оригинални български методики. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА 

Докторската програма по научната специалност „Обща психология“ е насочена към 

подготовката на специалисти по психология за извършване на научноизследователска, 

преподавателска, експертна, организационна и управленска дейности в различни институти, 

университети, институции, организации и фирми. Основната цел на обучението е изграждане на 

висококвалифицирани специалисти със задълбочена теоретична и приложна професионална 

компетентност в областта на психологията.  
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Тази цел се реализа посредством изпълнението на следните основни задачи: 

1. Прецизен подбор на докторанти с изявени научноизследователски интереси и 

възможности. 

2. Организиране на обучението на докторантите с оглед: 

 Задълбочване на теоретичните познания в областта на психология на личността, 

когнитивната психология и методология на психологичните изследвания; 

 Придобиване на умения за изследване на основни когнитивни, афективни, 

мотивационни структури и процеси в човешкото поведение на нивото на 

съвременните научни постижения; 

 Капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество 

знания от най-съвременните научни постижения или от областта на 

професионалната практика, създава и интерпретира нови знания чрез собствени 

изследвания или друга научна дейност; 

 Формиране на умения за описание и обяснение, анализ и синтез на теоретично и 

емпирично знание, интерпретация и обобщение на психологически факти и данни; 

усвояване на разнообразни статистически и аналитични методи и 

специализираните програмни продукти; 

 Изграждане на компетентности за прилагане на психологически знания в 

практическа ситуация и в интердисциплинарна среда;  

 Развитие на умения за представяне и обсъждане на резултатите от научните 

изследвания, за научна комуникация и за популяризация на науката;  

 Изграждане на умения за самостоятелна и екипна работа по 

научноизследователски проекти; изграждане на умения за работа в национални и 

международни научни мрежи; 

 Развиване на умения за експертни оценки в областта на общата психология за 

нуждите на държавни, частни, неправителствени национални и международни 

институции и организации;  

 Усвояване и поддържане на високи професионални и етични стандарти за научна 

и приложна работа в областта на общата психология, за организационно поведение 

и кариерно развитие. 

3. Осигуряване на оптимални възможности за научноизследователска и публикационна 

дейност на докторантите както в рамките на Академията, така и във всички външни институции, 

с които тя си сътрудничи. 

4. Приобщаване на докторантите към европейските стандарти и изисквания за 

професионална квалификация с цел увеличаване и разширяване на възможностите им за успешна 

и ползотворна образователна и професионална мобилност в рамките на Европейския съюз. 

5. Стриктен и постоянен контрол на изпълнението на докторантските задължения според 

разработения индивидуален план в съответствие с нормативните документи. 

6. Привличане и подготовка на качествени специалисти за обновяване и подмладяване на 

изследователския състав на ИИНЧ-БАН и другите институции. Запазване на високото качество 

и постигане на устойчивост в академичното обучение и професионалната подготовка на научния 

потенциал. 

По този начин се подготвят специалисти със солидна база от познания и изследоватески 

умения, с критично мислене и отговорност при прилагането на психологичните принципи към 

лични, социални и глобални въпроси. Те умело могат да представят своите изследвания и 
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позиции пред професионалната общност и широката аудитория, които могат да се реализират 

успешно в академична или бизнес среда, в публичния или частния сектор в страната и извън нея. 

III. ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ 

Завършилият докторската програма по специалност „Обща психология“ от 

професионално и научно направление 3.2 Психология придобива следните професионални 

качества и компетенции:  

 Знания и умения за научноизследователска работа в областта на психологията: 

самостоятелно формулиране и разработване на научен проблем; планиране, 

провеждане и представяне на емпирични изследвания; умее да ползва 

количествените и качествените методи за психологически изследвания; анализ и 

синтез на знания от различни източници на информация;  

 Знания и умения за преподавателска дейност в областта на психологията: 

познаване, разбиране, анализиране и синтезиране на научните постижения и най-

новите тенденции в областта на психологията у нас и по света; умее да събира, 

анализира, класифицира и систематизира информация; умение за ползване на 

специализирани програмни продукти и съвременни информационни технологии;  

 Професионални  умения за научно-приложна и практическа работа в областта на 

общата психология: умее да ползва теоретичните знания и интердисциплинарните 

и причинно-следствените връзки за задълбочен научен анализ и за решаване на 

конкретни теоретични и приложни задачи; демонстрира общи способности да 

концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания и 

за прилагане на най-модерните достижения на психологическата наука в 

практиката   

 Експертна компетентност да изработва мнения, дава оценки и извежда препоръки 

за политики и програми, насочени към решаването на образователни и социални и 

социално-икономически проблеми;  

 Високи компетенции за писане и анализ на научен текст – умение за публикуване 

и издаване на специализирана литература в областта на психологията; висока 

чуждоезикова култура; умения за комуникация на психологическо знание пред 

широката публика 

 Умение за работа в международна и мултикултурна среда, за успешно 

сътрудничество на международно, национално и регионално равнище в областта 

на психологията; 

 Познава и следва академичната научна етика, професионални и етични стандарти 

на работа и поведение.   

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ 

Приемът и обучението на докторанти се извършват в съответствие с изискванията на 

Закона за висше образование, Закона за развитие на академичния състав на Република България, 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за дейността на Центъра за обучение и 

Академичния съвет при БАН и вътрешнонормативните документи на ИИНЧ-БАН.  

За прием за обучение по докторската програма „Обща психология“ могат да 

кандидатстват лица, завършили образователната квалификационна степен „Магистър“ в 

областта на психологията. Приемът на докторанти се осъществява чрез конкурсен изпит  (по 
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утвърден конспект по „Обща психология“) или чрез зачисляване (при разработена основна част 

на дисертационен труд – за самостоятелна форма на подготовка). 

Срокът на обучение в докторската програма е:  

 3 години за редовна докторантура;  

 4 години за задочна докторантура;  

 3 години за докторантура на самостоятелна подготовка.  

Придобиването на образователната и научна степен „доктор“ по специалността „Обща 

психология“ става след:  

 Успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния план на докторанта;  

 Изпълнение на законовите изисквания за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“;  

 Успешна защита на дисертационен труд.  

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ 

С придобитите знания и умения от докторската програма притежателят на 

образователната и научна степен „доктор“ по специалността „Обща психология“ може да 

реализира професионално в различни сфери на образованието, социалния и икономическия 

живот, като:  

 изследовател в научни институти, висши училища и изследователски центрове, 

извършващи фундаментални и приложни изследвания;  

 преподавател в колежи, университети и други висши училища;   

 експерт или консултант в национални и международни организации, разработващи 

психологически, образователни, социални проекти и програми, в творческите 

индустрии и средствата за масова информация; 

 експерт или консултант в обществено-управленческите структури, където 

правилното и своевременно разрешаване на психологически проблеми е 

практически невъзможно без фундаментално познание на техните механизми и 

проявления; 

 експерт на всички равнища на държавно управление от местните (общински или 

областни) до националните органи на управление, както и в международни 

организации; 

 експерт или консултант в организации от частния сектор (в това число от агенции 

за изследване на общественото мнение до отделите по маркетинг, човешки ресурси 

и реклама в големите корпорации) или неправителствени организации. 

 

Целите, задачите и очакваните резултати от обучението в ДП „Обща психология“ в 

ИИНЧ-БАН съответства на държавните нормативни документи за обучение на докторанти, 

обществените потребности от създаването и развиетието на научен потенциал в областта на 

общата психология, профила и приоритетие на ИИНЧ-БАН и на Националната стратегия за 

развитие на научните изследвания в Република България (2017–2030 г.).  


