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Специалността „Психология на труда и инженерна психология” от професионално направление 

3.2 Психология по образователната и научна степен „Доктор“ дава възможност да се провежда 

научноизследователска, преподавателска и организационно-управленска дейност в областта на 

трудовата и организационната психология. 

 

І. НАУЧНА ОБЛАСТ 

 

Трудовата и инженерната психология  исторически е възникнала като психологична дисциплина 

в отговор на нуждите на практиката и интензификация на трудовата дейност.  Проблемите, с които се 

занимава трудовата, инженерната и организационната психология са широко застъпени, както в 

теоретико-експериментален, така и приложен план. Изследванията в тази област датират от края на 19 

в. Създадени са редица теории и модели, които допринасят за анализиране и оптимизиране на трудовата 

и професионалната дейност. Този клон на психологията се развива особено бързо след 60-те години на 

20 в. с развитието на нови професии, техники и технологии, които предявяват високи изисквания към 

човека. Необходимостта от съобразяване с неговите възможности и в същото време, повишаване на 

ефективността на труда налагат търсене на начини за оптимално взаимодействие между психичните 

особености и възможности на човека, и конкретните изисквания на професионалната и трудовата 

дейност, на нейната организация и управление. Откриването на психичните бариери и на начините за 

тяхното преодоляване, с цел развитие на личността и ефективността на труда и организациите 

съдействат за развитие на цялото общество. Постепенно се диференцират съществуващите днес 

фундаментални и приложни области в психологията. В нея се разработват основни проблеми, които 

след това се пречупват през призмата на отделните трудови подобласти. Трудовата  психология изучава 

познавателните процеси усещане, възприятие, учене, памет, мислене, език, решаване на проблеми, 

вземане на решения в трудовата дейност.  

Специалността „Психология на труда и инженерна  психология“ има дългогодишни традиции и 

е важна част от научно-изследователската дейност на ИИНЧ-БАН през цялото историческо развитие на 

звеното, още от създаването му. В рамките на тази област се изследват предимно психологични аспекти, 

свързани с човешкия фактор в труда, трудовите организации, работната мотивация и ефективност. 

Анализират се ценностите в труда, факторите на субективното благополучие, психичното и физическо 

здраве, работоспособността, лидерските стилове и подходите в мениджмънта. Значимо място заемат 

създаването и адаптирането на методи за изследване на основни психологични параметри на човека в 

труда. Разработват се модели за подбор и оценка на ръководен и изпълнителски персонал, мотивация 

за труд и удовлетвореност, за професионален стрес в национален и крос-културен аспект. Важен аспект 

са и изследванията по въпросите на негативните психични състояния (психичен стрес, бърнаут, 

фрустрация, неудовлетвореност, тормоз на работното място и др.) и справянето с тях  в условията на 

промени на организацията на работа.  Актуални изследователски насоки се развиват в полето на 

организационното развитие и култура; развиват се подходи за доближаване на стандартите за работните 

места и качеството на живот до тези на Европейския съюз.  

Обучението по ДП „Психология на труда и инженерна  психология“ е сред основните 

приоритети на Департамент Психология към ИИНЧ-БАН. Разработваните от докторантите по тази 

специалност теми са  с висок научен и практико-приложен потенциал и съответстват на ключови 

направления в развитието на съвременната трудова психология. 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА 

 

Докторската програма по „Психология на труда и инженерна  психология” е насочена към 

подготовката на специалисти     за извършване на научноизследователска, преподавателска, експертна, 

консултантска, организационна и управленска дейности в различни институти, университети, 

институции, организации и фирми. Основна цел на обучението е изграждане на висококвалифицирани 

специалисти по трудова и организационна психология със задълбочена теоретична и практико-

приложна професионална компетентност в областта на УЧР и организационно развитие. 

Основните задачи на докторската програма по „Психология на труда и инженерна  психология” в 

Департамент „Психология” на ИИНЧ включват: 

 комплексно обучение за получаване на стабилни теоретични и методологически знания по 

трудова психология, вкл. УЧР и организационно развитие, които имат ключово значение  за 

изследване на факторите на устойчиво и ефективно представяне в трудова среда; 

 изграждане на умения за работа с инструменти за психологична оценка, приложими към 

различни етапи от кариерното и организационно развитие; 

 повишаване на дигиталните умения на докторантите; усвояване на разнообразни статистически 

и аналитични методи и формиране на умения за психологически, социологически (вкл. 

демографски)  анализи на ниво общности и организации, както и по отношение на тенденциите 

на трудовия пазар; 



 изграждане на умения за работа по научноизследователски проблеми и проекти; 

 развиване на умения за създаване на експертни оценки в областта на трудовата психология 

за нуждите на държавни, частни и международни институции и организации; 

 създаване на умения за прилагане на интердисциплинарни подходи при анализ на проблеми; 

 изграждане на умения за работа в национални и международни научни мрежи. 

 

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ 

Завършилият докторската програма по „Психогия на труда и инженерна психология” от 

професионално направление 3.2 Психология придобива следните професионални качества и 

компетенции: 

 познава теоретичните основи на трудовата и организационна психология; 

 владее най-новите постижения на методологията, методиката и инструментариума на 

специализираните изследвания в областта на психологията на труда; може да формулира нови 

проблеми (теоретични и практически) и да създава ясна концепция за решаването им; 

 умее да ползва теоретичните знания и интердисциплинарните и причинно-следствените връзки 

за задълбочен научен анализ и за решаване на конкретни теоретични и приложни задачи; 

 умее да ползва количествените и качествените методи за психологична оценка  и 

социално- демографски анализи на групово ниво; 

 умее да планира и организира научната си дейност и да прави самооценка на постиженията от 

изследователската работа; 

 умее да събира, анализира, класифицира и систематизира информация; 

 има висока чуждоезикова култура; 

 умее да ползва специализирани програмни продукти и съвременни информационни 

технологии; 

 може да извършва самостоятелна и екипна научноизследователска, експертна, 

преподавателска и приложна дейност; 

 способен е да изработва мнения и препоръки по отношение на подходите към човешкия 

фактор в труда в отговор на потребности на институции и организации; 

 спазва академичната научна етика. 

 
ІV. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ 

С придобитите знания и умения от докторската програма притежателят на образователната и 

научна степен „доктор“ по специалността „Психология на труда и инженерна психология” може да 

продължи професионалното си развитие като: 

 изследовател в научни институти и изследователски центрове (към университети или 

самостоятелни), извършващи теоретични и приложни демографски изследвания; 

 преподавател в колежи, университети и други висши училища по съответната специалност; 

 експерт или специалист на всички равнища на държавно управление – от местните органи на 

властта (общински или областни) до националните органи на управление (министерства, 

държавни ведомства, национални институти – НСИ, НОИ и др., държавни агенции и т.н.), както 

и в международни организации; 

 експерт или консултант в консултантски бюра и организации от частния сектор (в това число 

звена за подбор, управление и развитие на човешки ресурси, организационно и стратегическо 

развитие) или неправителствени организации. 

 
V. 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 „Психология на труда и инженерна 

психология” могат да кандидатстват лица, завършили образователната квалификационна 

степен „Магистър“ в областта на социална, трудова и организационната психология. 

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 

„Психология на труда и инженерна 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. 


