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 АНОТАЦИЯ 

 

Докторската програма по специалността „Социална психология“  дава възможност за академична подготовка за 

научноизследователска и преподавателска дейност в областта на социалната психология. Докторска програма Социална 

психология“ осигурява модерно обучение в академична среда като се развива в съответствие с целите и приоритетите 

на ИИНЧ. В рамките на програмата се реализират условия и възможности за докторантите да познават в дълбочина 

сложните тематични сфери на социалната психология, съвременната методология на социалнопсихологичните изследвания, 

да овладяват провеждането на изследвания и научният анализ на резултатите им. По този начин се гради опит и познание както 

по линия на фундаментални, така и на научно-приложни изследвания и постижения. В програмата „Социална психология“ се 

изграждат висококомпетентни специалисти в тази научна област, които да могат да разкриват съществените проблеми и да 

намират тяхното решение в обществените отношения, да подпомагат и в решаването на трудни, критични социални ситуации, 

междуличностни и междугрупови конфликти. Те се обучават да изследват социалното поведение на личността, както и 

социалнопсихичните фактори за промяна в нагласите и отношенията на личностно и на групово/респ. общностно, национално, 

наднационално/ равнище;  Освен това програмата е отворена към интердисциплинни научни знания и изследвания, което 

позволява развитие на бъдещи учени с възможности за по-обхватно познание на социалнопсихичните феномени.  

Цели 

Основна цел на този вид обучение е подготовката на високо специализирани научни кадри по  специалност “Социална 

психология” на европейско равнище на научно-изследователска дейност и с оглед задоволяване на националните потребности 

от такъв вид специалисти. В целите на програмата е да се развие на съвременно европейско равнище научният потенциал сред 

млади учени така, че да могат да се реализират в динамичната социална обстановка и в рамките на  ЕС.  

 Задачи: 



 Чрез обучението в докторска програма „Социална психология“ стои задачата докторантите да овладеят високи научни 

компетенции в областта на социалнопсихологическото познание и в отделните негови проблеми сфери.  

 Обучението трябва да изгради умения и способности за създаване дизайн на научни изследвания с конкретен 

изследователски фокус. 

 В програмата е заложено да бъдат придобити умения за събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни 

с цел решаване на конкретни научно-изследователски задачи. 

 Развитие на високи компетенции за създаване, писане и анализ в научни текстове, свързани с публикуване в областта 

на социалната психология в национални и международни научни списания, сборници и др.  

 Подготовка, създаване, финализиране на проектни предложения по лния на национални конкурси програми, както и за 

европейски програми и конкурси.  

 Изграждане на компетенции за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на социалната 

психология; 

 Компетенции, свързани с подготовката и успешното осъществяване на регионални, национални и международни 

социалнопсихологични изследвания. 

 

Учебен процес (образователна програма) – мин. 130 кредита 

 

 

 

 

Курс  

  

Хорариум 

 

Форма 

на 

оценка 

ЕСТ

К 

Задължителни дисциплини 

    

 Базов специализиран предмет -  (Успешно положен изпит по Социална психология въз основа 

на конспект, приет от НС на ИИНЧ – докторантски минимум) 

Няма 

часове 

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 

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

    

Свободно избираеми дисциплини 

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 от психологичното 30 И 20 

Етническо и културно многообразие на Балканите и в България/Ethic and cultural variety in the 

Balkans and in Bulgaria – на български и на английски език 

30 И 20 

Статистически анализ на данни (Excel)  30 И 20 

                  

 

Докторантите могат да избират от различни докторантски, образователни курсове, които се предлагат в различни 

университети в България. 

 

 

Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА   ДЕЙНОСТ 

 

 

 

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 

 



(Задължителен минимум от 2 публикации) 
 

                                                                                             Публикации  

Публикации в български научни списания или тематични сборници 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. 

 

 

-  


