
 

 

 

 

Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А   Н А У К И Т Е 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПСИХОЛОГИЯ“ 

    

 

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  

 

 

Област на висше образование:  3. Социални, правни и стопански науки 

Професионално и научно направление: 3.2. Психология 

Научна специалност:  Обща психология 

Образователна и научна степен: Доктор 

Форми на обучение: Редовна; Задочна; Самостоятелна. 

 

 

Учебният план е приет на заседание на Научния съвет на ИИНЧ-БАН от Протокол 03.12.21 г. (Протокол № 17) 

  

Директор:              /п/           

                    проф. д-р Йоланда Зографова 

 



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, със солидна база от познания и 

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

глобални въпроси, с умения да представят своите изследвания и позиции пред професионалната общност и широката аудитория. 

Тази цел се реализира чрез организиране на обучението на докторантите с оглед изпълнението на следните основни задачи: 

- 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; 

- Изграждане на капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните 

научни постижения или от областта на професионалната практика, за създаване и интерпретиране на 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; 

- 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; 

- 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. 

Учебният план за изпълнението на образователната и научна програма на докторантите по „Обща психология“ в ИИНЧ–БАН е 

разработен въз основа на: 

- възприетата в БАН оценка на подготовката на докторанти по кредитна система (Приложение 2.2. на ПРАВИЛНИК за дейността 

на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН 

- критериите за годишна атестация на докторантите към ИИНЧ-БАН, приети на НС на ИИНЧ-БАН от 9 февруари 2021 г.  

Докторантът трябва да събере 200 кредита за допускане до предзащита в рамките на редовното/самостоятелното тригодишно или 

задочното четиригодишно обучение. Необходимите кредити се набират от следните дейности на докторанта:  



Изпълнение на образователната програма 

Задължителен минимум от 130 точки, получени от: 
Точки 

Успешно положен изпит по базов специализиран предмет  40 

Допълнителни курсове за осъществяване на обща базова подготовка в областта на общата психология или в 

интердисциплинарно направление, свързано с темата на дисертацията. 

От акредитираните от ЦО на БАН специализирани курсове по избор на докторанта  (от предлаганите в ЦО курсове 

http://edu.bas.bg/courses.htm), най-малко два специализирани курса 

40 

Успешно положен изпит по езикова подготовка (езиков курс в ЦО на БАН  http://edu.bas.bg/courses.html#navtabs ) 25 

Успешно положен изпит по компютърни умения  (от предлаганите IT курсове в ЦО на БАН  

http://edu.bas.bg/courses.html#navtogg ) 25 

Апробация на изпълнението на научната програма  

чрез докладване пред научни форуми на научни резултати по темата на дисертацията 

Задължителен минимум от 40 точки, получени от: 

 

 

 

Доклад пред научния семинар на ИИНЧ–БАН  8 

Доклад пред научно мероприятия в страната  24 

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

Публикации на научни резултати по темата на дисертацията 

Задължителен минимум от 30 точки, получени от: 
 

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 

http://edu.bas.bg/courses.htm
http://edu.bas.bg/courses.html#navtabs
http://edu.bas.bg/courses.html#navtogg


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

международно научно мероприятие у нас 

40 

Публикации в българско научно списание или в тематичен сборник 48 

 

При натруването на кредити, докторантът се ръководи от утвърдените в ИИНЧ – БАН годишни минимуми 

Редовните докторанти и тези на самостоятелна подготовка се стремят да достигнат: 

- минимум 60 кредита през първата година от докторантурата 

- минимум 140 кредита през втората година от докторантурата 

- минимум 200 кредита през третата година от докторантурата 

Задочните докторанти се стремят да достигнат: 

- минимум 60 кредита през първата година от докторантурата 

- минимум 130 кредита през втората година от докторантурата 

- минимум 160 кредита през третата година от докторантурата 

- минимум 200 кредита през четвъртата година от докторантурата 

В допълнение - до края на втората година всички докторанти трябва да са завършили целия цикъл от общообразователни компоненти 

(130 кредита), който включва и успешно положен изпит по базов специализиран предмет (докторантски минимум по Обща 

психология).  

Примерен план: 

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

 

 

Курс  

  

Хорариум 

 

Форма на 

оценка 

ЕСТК 

Задължителни дисциплини 

Базов специализиран предмет (Успешно положен изпит по Обща психология въз основа на 

конспект, приет от НС на ИИНЧ – докторантски минимум) 

  И 40 

Курс по езикова подготовка (успешно положен изпит по чужд език в ЦО на БАН) 30 И 25 

Курс по компютърни умения (успешно положен изпит в ЦО на БАН) 30 И 25 

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



Кур за  обща базова подготовка „Личност, благополучие и психично здраве“ 30 И 20 

Свободно избираеми курсове 

Основи на статистиката и психометриката 30 И 20 

Количествени методи в психо-социалното изследване 30 И 20 

Качествени методи в психо-социалните изследвания 30 И 20 

Психология в политиката или политиката като функция на психологичното 30 И 20 

Употреба на алкохол и наркотици в юношеска възраст 30 И 20 

 

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

Психология в университетите в Р България и в други страни на Европейското образователно и научно пространство. 

 

 

Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ – мин. 40 кредити 

 

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

Доклад пред научен семинар на департамент Психология, ИИНЧ-БАН 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. 30 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 

 

 


