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АНОТАЦИЯ 

           Докторската програма по Психология на развитието и образованието се стреми да даде академична подготовка за 

научноизследователска, преподавателска, организационно-управленска, експертна и приложна дейност в областта на психологията 

на развитието и образованието на човека през целия му живот. Обучението в докторската програма по Психология на развитието и 

образованието осигурява придобиването както на задълбочени теоретични, методологични и практически знания и умения за 

самостоятелно провеждане на научно-изследователска дейност, така и на високи компетентности в диагностично-експертната и 

консултативната работа с индивиди, семейства, групи, организации и системи. Практико-приложните компетентности са насочени 

към работа с лица с типично и атипично (напр. деца с емоционални, поведенчески, социални затруднения, обучителни трудности и 

др.) психично развитие във връзка с тяхното общо функциониране, личностно развитие и справяне със специфични проблеми, 

възникващи в отделните етапи на жизнения цикъл, както и в контекста на образователната среда. Философията на програмата се 

основава на съвременните теории в психология на развитието и образованието и практиката в образователните организации и 

услугите за общността от гледна точка на прилагани методи и подходи на интервенция.  

Цели 

          Основната цел на докторската програма по Психология на развитието и образованието е да подготви висококвалифицирани 

специалисти по психология със задълбочена теоретична и практико-приложна професионална компетентност в областта на 

изследванията на развитието и образованието на човека през целия му живот. Акцент е подготовката на специалисти за 

извършване на научноизследователска, преподавателска, експертна, приложна, организационна и управленска дейност в различни 

институти, университети, институции, организации и психологически и социални услуги, свързани с дейности в областта на 

типичното и атипичното развитие на човека през целия жизнен цикъл, на образованието и приобщаването на деца, юноши, 

младежи, хора в зряла възраст и стари хора.  

Задачи 

1. комплексно обучение за получаване на стабилни теоретични, методологически и практически знания в областта на 

психология на развитието и образованието; 

2. усвояване на разнообразни количествени и качествени аналитични методи и формиране на умения за психологически 

анализи;  

3. създаване на умения за прилагане на интердисциплинарен подход при анализа на съвременните социални проблеми и 

проблеми на психологичното развитие; 

4. изграждане на умения за работа по научноизследователски проблеми и проекти; 

5. изграждане на умения за практико-приложна работа (диагностика, консултиране, превенция, интервенция, обучения 

и тренинги) в областта на развитието и образованието на човека през целия му живот; 

6. развиване на умения за създаване на експертни оценки в областта на развитието и образованието на човека за 

нуждите на държавни, частни и международни институции и организации; 

7. изграждане на умения за работа в национални и международни научни мрежи. 
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А. УЧЕБЕН ПРОЦЕС (образователна програма) – мин. 130 кредита 

 

 

Курс  

  

Хорариум 

Форма на 

оценка 

 

ЕСТК 

Задължителни дисциплини 

Базов специализиран предмет (Успешно положен изпит по Психология на развитието и 

образованието въз основа на конспект, приет от НС на ИИНЧ – докторантски минимум) 

Няма 

часове тук 

И 40 

Общо-академично езиково обучение (Сектор за чуждоезиково обучение към Докторантско училище 

на ЦО при БАН. Обучението завършва с изпит) 

30 И 25 

Общо-академична подготовка по компютърни умения (Докторантско училище на ЦО при БАН. 

Обучението завършва с изпит) 

30 И 25 

Курс за обща базова подготовка „Академично писане“ 30 И 20 

Курс за обща базова подготовка „Логика на основните статистически методи, използвани в 

поведенческите и социалните науки“ 

30 И 20 

Свободно избираеми курсове 

Умения за презентиране 30 И 20 

Качествени методи в психосоциалните изследвания 30 И 20 

Количествени методи в психосоциалните изследвания 30 И 20 

Скринингова оценка на психичното развитие в ранното детство 30 И 20 

Личност, благополучие и психично здраве 30 И             20 

 

 Докторантите могат да избират от всички докторантски курсове, които се предлагат в Специалност Психология в 

университетите в Република България. 

 

 

Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ – мин. 40 кредити 

 

Докладване пред научни форуми на научни резултати по темата на дисертацията: ЕСТК 

Доклад пред научен семинар на ПНЗ  8 

Доклад пред научно мероприятие в страната 24 

Доклад пред научно мероприятие в чужбина или пред международно научно мероприятие у нас 32 

 

 

В. ПУБЛИКАЦИИ НА НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕМАТА – мин. 80 кредита 
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(Задължителен минимум от 2 публикации) 

Публикации ЕСТК 

Публикации в българско научно списание или в тематичен сборник 48 

Публикации в чуждестранно научно списание, в чуждестранен тематичен сборник или в наше научно списание с 

международен статут 

60 

Публикация на доклад в пълен текст в материали от българско научно мероприятие 32 

Публикация на доклад в пълен текст в материали от чуждестранно научно мероприятие или в материалите на 

международно научно мероприятие у нас 

40 

 

За целия срок на обучение: Брой ECTS - кредити: мин. 200 кредита. 


