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АНОТАЦИЯ 

Докторската програма по Консултативна психология се стреми да даде академична подготовка за 

научноизследователска и преподавателска дейност, както и да отговори на новите потребности и промени в професията и 

разбирането за професионалната роля на консултативния психолог в сферата на психичното здраве, личностното развитие 

и социалната реализация на хората и за оказване на психологическа подкрепа при решаване на проблеми, препятстващи 

психичното им благополучие. Основните насоки на обучението в програмата са: запознаване на докторантите с актуалните 

изследователски теми, водещите теоретични концепции и съвременните приложни практики в областта и в този контекст 

формулиране на собствена изследователска задача и провеждане на научно изследване по избрана дисертационна тема в 

областта на консултативната психология.  

 

Цели 

 Основната цел на докторската програма по Консултативна психология е да подготви високо квалифицирани кадри, 

които да извършват широк кръг от дейности в сферата на научните изследвания и консултативната практика в областта 

на Консултативната психология.  

Задачи: 

1. Обучението да осигури овладяване на научни компетенции в сферата на консултативната психология – 

създаване на дизайн на научно изследване, овладяване на методически инструментариум, събиране и интерпретиране на 

данни, формулиране и проверка на научни хипотези и приложение на научните резултати в практиката; 

2. Придобиване на умения за професионална комуникация и представяне на научната си продукция на публични 

форуми и чрез научни публикации; 

3. Обучението в докторската програма по консултативна психология да включва развиване на знания и умения за 

психологично консултиране в различни сфери на социалната практика.  

 

 

4. А. УЧЕБЕН ПРОЦЕС (образователна програма) – мин. 130 кредита 

 

 

Курс  

  

Хорариум 

 

Форма на 

оценка 

ЕСТК 

Задължителни дисциплини 

    

Специализиран предмет по Консултативна психология (Обучението завършва с изпит по конспект, 

приет от Н.С. на ИИНЧ – докторантски минимум) 

30 И 40 

Общо-академично езиково обучение (Сектор за чуждо-езиково 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 
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Курс по „Приложен статистически анализ и методология на научното изследване“ 30 И 20 

Курс по „Академично писане“ 30 И 20 

Курс по „Комуникативни умения и презентиране“ 

                                                               Свободно избираеми курсове 30 И 20 

Количествени методи в психо-социалното изследване 30 И 20 

Качествени методи в психо-социалните изследвания 30 И 20 

Статистически анализ на данни (Excel) 30 И 20 

Емпатичното взаимодействие в практиката на психологичното консултиране 30 И 20 

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

Психология в университетите в Р България  

 

 

 НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ – мин. 40 кредити 

  

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

Доклад пред научен семинар на ИИНЧ  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 

(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. 


