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Научни интереси 

Толерантност – нетолерантност към неопределеност; творческата личност и мотивация за 

творчество; творческо решаване на проблеми и вземане на решение; измервания и оценка 

в психология на творчеството; творческо развитие на личността; творчеството в училище; 

надарените деца. 

Образование 

1991-1993 – Доктор, психология, СУ «Св. Кл. Охридски» 

1982-1985 – Специализация по Теория и история на културата,  СУ «Св. Кл. Охридски» 

1979-1984 – Магистър, Психология и френски език,  СУ «Св. Кл. Охридски» 

Научни и административни длъжности  

от ноември 2018 – Професор, Департамент Психология, ИИНЧ– БАН  

март – октомври 2018 – Доцент, Департамент Психология, ИИНЧ– БАН  

2004 – 2007 – Доцент, Институт по психология – БАН  

1994 - 2004  – Главен асистент,  Институт по психология – БАН 

1992 – 2000 – Хоноруван преподавател, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов 

български университет 

Участие в научни проекти (последни пет години) 

Проследяване на развитието на творческото мислене и творческата мотивация на 

учениците в ЮНИТИ Академия през учебната 2017-2018 година 

По договор с Фондация „Фондацията”, за периода от 1.11.2017 до 31.07.2018 г. Работата 

включва дизайн на изследването, набиране на екип от психолози за провеждане на теста 



(декември 2017 г.) и ре-теста (май 2018 г.), обработка на тестовете, анализ и 

интерпретация на резултатите. Продукцията включва: научен доклад (44 страници), който 

е предоставен на възложителя; обобщение на резултатите, което е публикувано на сайта на 

програмата (https://unity.bg/bg/proekt-razvitie-na-detskoto-tvorchesko-mislene/); представяне 

на изследването и резултатите пред родителите на участвалите ученици (17.11.2018 г.)    

Преподавателска дейност и ръководство на докторанти  

НБУ – Лекции по Психология на творчеството и Психология на личността за БП по 

Психология на английски език (2014-2020); Творчеството в организациите за МП по 

Организационна и социална психология (2013-2018); Психология на творческата 

личност, Образование и развитие на креативността и Социална екология на 

творчеството за БП по Психология (1992- 1996; 2007-2013); Психология на творческата 

личност за МП по Театър (2000) и Развитие на творчеството за Програма Еразмус на 

английски език (2001) 

ИИНЧ - БАН  –  Ръководство на докторанти: Анет Маринова - Митова, 2019-2022 г. 
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