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АНОТАЦИЯ 

           Докторската програма по Трудова и организационна психология предоставя академична подготовка за научно-

изследователска и преподавателска дейност, отговаряйки на новите потребности и промените в професионалната и 

организационната среда, съчетаващи динамичните процеси с грижите за развитието на хората и благополучието на общността. 

Програмата е изведена въз основа на съвременните подходи, базирани на позитивната психология, съчетаващи в теоретичен и 

приложен план познания и умения за управление на човешките ресурси на индивидуално, групово и организационно 

равнищеОбучението в докторската програма по Трудова и оганизационна психология осигурява придобиването на високи 

компетентности в диагностично-експертната и консултативната дейности на специалисти, подпомагащи дейността на 

организациите, на техните ръководители и на хората, работещи в тях в намирането на ефективни решения за запазване и развитие 

на човешкия потенциал по посока на удовлетвореност от труда и повишаване на резултатите от него. Философията на програмата се 

основава на съвременните теории в психологията, практиката в трудовите организации от гледна точка на прилагани методи и 

подходи на интервенция.  

Цели 

          Основната цел на докторската програма по Трудова и организационна психология е да подготви високо експертни научни 

кадри, които да извършват широк кръг от дейности в сфери като организационно развитие и промяна, управление на човешките 

ресурси, лидерство и изграждане на екипи, кроскултурен мениджмънт и организационна култура, обучение и развитие на персонала, 

управление на кризи и конфликти в организацията, удовлетвореност от труда, мотивация за труд, организационна ефективност, 

баланс между труд, работа, семейство. Акцент е подготовката на изследователи, които могат на високо професионално ниво да 

работят, както в сферата на науката и образованието, така и в редица приложни области, фокусирани върху актуалните потребности 

на бизнеса и държавата.  

Задачи 

1. Обучението да осигури овладяване на научни компетенции в сферата на трудовата и организационна психология – 

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

на данни, както и тяхното приложение в практиката; 

2. Засилване на компетенциите за създаване на научни публикации; 

3. Създаване на умения за оценка на актуалната проблематика и формулиране на изследователски и приложни 

проектни предложения; 

4. Обучението в докторската програма по Трудова и организационна психология да включва развиване на знания за 

изследване и диагностициране на организационните процеси, консултиране по управление на промяната и 

организационно развитие, подбор, обучение и развитие на човешките ресурси, кариерно развитие, управление на 

стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на лидерските компетентности, емоционалната 

интелигентност и управлението на кризи и конфликти. 
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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 Трудова и организационна психология 

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

 Няма 

часове тук 

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 „Академично писане“ 

 

30 И 20 

Курс за  обща базова подготовка „Индивидуални различия на работното място“ 30 И 20 

Свободно избираеми курсове 

Основни 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 

Статистически анализ на данни (Excel)   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. 

 

 

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 
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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. 


