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АНОТАЦИЯ 
Докторската програма по Социална психология се осъществява в рамките на 6 семестъра, в редовна или задочна форма на 

обучение. Обучението е на български или английски език и завършва със защита на дисертационен труд. На обучаващите се 

докторанти програмата предлага задълбочено знание и асистирана изследователска работа в областта на модерните тенденции в 

социалнопсихологическата наука. 

Целите на докторската програма по Социална психология са обвързани с изучаването на закономерностите в поведението и 

дейността на хората, обусловени от груповата принадлежност, изучаването на характеристиките на социалните групи и движения, 

анализа и приложението на социалнопсихологическите изследователски методи и методите на въздействие, включително в 

дейности като груповия тренинг, анализа на социалнопсихологическите проблеми в различни сфери от обществения живот 
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(производство, управление, образование, медии, политика и т.н.), както и социалнопсихологически анализ на житейските 

ситуации. 

Докторската програма по Социална психология се стреми да отразява адекватно и своевременно най-актуалните тенденции 

в психологията и сродните й науки, релевантни към социалнопсихологическото познание, както и да е в съзвучие с потребностите 

на съвременните политики и мултикултурната същност на Европейския съюз.  

След завършване на своето обучение в програмата, докторантите се превръщат в пълноценни изследователи, които имат 

знанията и уменията да разработват точни и висококачествени изследователски проекти, включително и междудисциплинарни, да 

проведат и анализират данни от пълноценно изследване не само с научна, но и с научно-практическа и приложна стойност. 

Програмата развива у възпитаниците си умения за анализ и критична оценка, както и способности за пълноценно участие в 

глобалния процес на научен обмен, в съответствие с критериите на престижните международни научни издания и форуми. Те 

умело прилагат ги в практиката и при воденето на академични занятия на високо професионално равнище, както и в 

консултантската и експертна дейност. 

Освен способността за разработка и осъществяване на социалнопсихологически емпирични изследвания, завършилите 

докторската програма по Социална психология придобиват професионални умения и компетентности за  планиране и провеждане 

на крос-културни изследвания, като използват съвременните технологии за анализ на данни, да провеждат и анализират 

резултатите от социалнопсихологически експерименти, стъпвайки на стабилната основа на класическите и модерните представи за 

закономерностите на общуването и взаимодействието между хората. Не на последно място – придобиват самочувствието, въз 

основа на усвоените знания и умения, да прилагат комплексен анализ на процесите на личностно развитие и формиране на групи в 

организации от различен тип. 

Завършилите докторската програма имат възможност да се реализират както в академичен контекст (преподавателска и 

научно-изследователска работа), така и в практиката: в организации от различен тип, включително местни, национални, 

регионални и международни, различни институции, държавни и правителствени структури, неправителствения сектор, 

изследователски центрове, медии. 

 

А. УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

 

Курс  

  

Хорариум – 

лекции, 

семинари и 

самостоятелна 

подготовка 

 
Форма на 

оценка 
ЕСТК 

Задължителни дисциплини 

Социална  психология 60+0+90 И 10 

Организация на докторантурата, подготовка на дисертация и публикуване в международни 

научни списания по психология  

60+0+90 И 10 
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Приложен статистически анализ и методология на научното изследване 60+0+90 И 10 

Докторантски минимум по социална психология   И 10 

Докторантски минимум по западен език  И 5 

Избираеми дисциплини 

Психология на виртуалния свят и социалните мрежи 60+0+90 И 10 

Междукултурни изследвания 60+0+90 И 10 

Лятна школа 30                5 

Докторантите могат да избират и от всички докторантски курсове, които се предлагат в Специалност "Психология" в 

Софийския университе "Св. Климент Охридски", във Философски факултет, в другите факултети на Софийския 

университет, както и от други университети в България и в други стани на Европейското пространство за наука и висше 

образование. 

 

Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Основни дейности, свързани с разработването на дисертационния труд ЕСТК 

Написване на обзорната част от дисертацията  30 

Изготвяне на теоретична рамка на емпиричното изследване 10 

Провеждане на емпиричното изследване 10 

Анализ на данните и подготовка за писмено представяне на резултатите. Изготвяне на текста за анализ на  резултатите, 

дискусия и заключение 

20 

Автореферат 10 

Научноизследователска дейност 

Участие в изследователски проект (за всяка една година) 10 

Работа по спечелен след конкурс индивидуален научен проект (за всяка една година) 10 

Студия в българско издание с научно рецензиране, регистрирано в НАЦИД 15 

Статия в българско издание с научно рецензиране, регистрирано в НАЦИД 10 

Статия в списание рецензирано и индексирано в международни бази данни 15 

Статия в списание рецензирано и индексирано в международни бази данни SCOPUS или Web of Science 30 

Доклад (публикуван в пълен текст) в сборник от конференция с научно рецензиране 10 

Участие в научна конференция  10 

Участие в педагогическа дейност 

Аудиторна натовареност в семинарни занятия (30 часа) 15 

Аудиторна натовареност в семинарни занятия (15 часа) 10 

Тюторство (натовареност от 30 аудиторни часа) 10 

Участие в ръководство на курсови работи 10 
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Рецензия на дипломна работа 2,5 

Други дейности 

Административна работа, вкл. участие в катедрени комисии 5 

Участие в организиране на научни форуми към специалността 15 

Научно отличие, награда, стипендия, спечелена след конкурс 10 

Член на Факултетния съвет на ФФ (за една академична година) 15 

Член на Академичния съвет на СУ (за една академична година) 15 

 

За целия срок на обучение: Брой ECTS-кредити: минимум 180. 

 

Одобрен с решение на Катедра по Социална, организационна, клинична и педагогическа психология с  

протокол № 11 от 28.06.2021 г. 

 


