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Научни интереси 

Детско-юношеска агресия, поведение на юношите в групите от връстници, труден ученически 

клас, училищна психология, социални нагласи. 

Образование 

- 2005-2011 – редовен докторант, Институт по психология – БАН, Тема на дисертацията: 

“Социални полета на агресивни прояви в трудния ученически клас”. 

- 2000-2002 – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, магистър по Социална и политическа психология  

- 1996-2000 – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, бакалавър по Психология                                                                                                                                                                     

Научни и административни длъжности  

От 2018 – Главен асистент, Департамент Психология, ИИНЧ– БАН  

2005-2011– Редовен докторант в Институт по психология (впоследствие в ИИНЧ)  

Участие в научни проекти (последни пет години) 

1. Финансираща организация: Министерство на образованието и науката 

Тема: „Апробиране на програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“ 

(2019). 

Ръководител на проекта: проф. д-р Йоланда Зографова 

Статус на проекта: приключил 

2. Финансираща организация: Министерство на образованието и науката 

Тема на проекта: „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2019). 

Ръководител на проекта: Доц. д-р Мария Трифонова 

Статус на проекта: приключил 



3. Финансираща организация: Министерски съвет на Република България 

Тема на проекта: „Разработване на политики, насочени към българите в чужбина“ (2019). 

Ръководител на проекта: Проф. д-р Антоанета Христова  

Статус на проекта: приключил 

4.Финансираща организация: Министерство на образованието и науката 

Тема на проекта: „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“ 

(2018-2019). 

Ръководител на проекта: проф. д-р Йоланда Зографова 

Статус на проекта: приключил 

5.Финансираща организация: Министерство на образованието и науката 

Тема на проекта: „Изследване на проявите на агресия и насилие в училище – форми, фактори и 

мотиви” (2017 – 2018). 

Ръководител на проекта: проф. д-р Йоланда Зографова 

Статус на проекта: приключил 

Преподавателска дейност и ръководство на докторанти  

2013 – 2015 - хоноруван лектор по Социална психология   в   Европейски Политехнически 

Университет – гр. Перник. 

2003 – 2008 - хоноруван асистент по Социална психология в СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК 

– гр. София. 
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