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АНОТАЦИЯ
Специалност „Психология” предлага програма за обучение на докторанти в
образователната и научна степен „Доктор” в научната специалност „Педагогическа и
възрастова психология”.
Целта на предлаганото обучение е да осигури специалисти за потребностите на
академичната и извън академичната среда, които са придобили специализирана
теоретична и практическа подготовка, умения и компетентност; изследователска култура
в областта на педагогическата и възрастова психология.
Докторантите по “Педагогическа и възрастова психология“ могат да реализират
психодиагностични и експериментални изследвания в различни възрастови групи на
различни образователни равнища.
Те придобиват умения за интерпретация на данни от емпирични изследвания, както и
за прилагането на подходящи методи за психологична диагностика, прогнозиране и
консултиране.
В процеса на научно-изследователската и педагогическата си дейност, докторантите
се ползват от постижения в световната практика по педагогическа и възрастова
психология.

УЧЕБЕН ПЛАН

Докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ
Оценяване
НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
семестър
форма
Методи и методология на научните
изпит
І
изследвания
Педагогическа и възрастова
изпит
І
психология
ОБЩО :

ІІ

Английски език

изпит
ОБЩО :

Курс по тематичната насоченост на
докторантурата
Курс извън тематичната насоченост
на докторантурата: Курс за
подготовка и управление на проекти

КРЕДИТИ
3
3
6
3
3

ІІІ

събеседване

2

ІІІ

събеседване

2

ОБЩО :

4

ОБЩО за курса на обучение

13

ІI.НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ
Участие в изследователски проект
Публикации /статии, студии / в
български издания
Публикации /статии, студии / в
чужди издания
Доклади в български научни
конференции
Доклади в международни научни
конференции
Оценяване / ръководство на курсови
работи
Написване на обособена част от
дисертационния труд
Подготвителни и съпътстващи
дейности /проучване и рефериране
на литература изследвания практики
и др./ по дисертацията
Изготвяне рецензия на дипломна
работа
Въвеждане в процедурите по защита
на дисертация пред Научно жури

Оценяване
КРЕДИТИ
семестър

форма

IV

събеседване

5-15

сертификат

5-15

сертификат

10-20

сертификат

5-10

сертификат

10-15

събеседване

5-10

събеседване

30

събеседване

10-30

събеседване

2.5

утвърждаване

5

II, III, IV
III, IV
II, III, IV
III, IV
IV
V
II

III, IV
VI

Представяне и обсъждане на
дисертационния труд
Завършване на дисертационен труд.
Подготовка за апробация.
Апробация.

VI
V,VI

утвърждаване,
защита

25

утвърждаване,
защита

30

Оценяване
IІI. ПЕДАГОГИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

КРЕДИТИ
семестър
III, IV, V

Провеждане на семинарни занятия
Провеждане на лекции

III, IV, V

форма
отчет

5-10

отчет

5-10

ОБЩО за курса на обучение

180

