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АНОТАЦИЯ
Специалност „Психология” предлага програма за обучение на докторанти в
образователната и научна степен „Доктор” в научната специалност „Психология на труда
и професионална психодиагностика”.
Целта на обучението - да активизира и усъвършенства творческото мислене по
отношение на най-важните проблеми и страни на личностно-професионалната реализация
в условията на динамично променяща се пазарна икономика. Основната проблематика в
направлението Психология на труда е свързана с необходимостта от сериозна
изследователска работа в следните насоки:
А. Разкриване същността, психологическите компоненти и динамиката на
психичните процеси в трудовата дейност;
Б. Изучаване психологическите въпроси на научната организация на труда, работната
среда и сложните взаимовръзки между човека и машината;
В. Психология на професиите и психологическите въпроси на професионалната
подготовка и професионалния подбор.
Докторантите по “Психология на труда и професионална психодиагностика“ могат
да провеждат експериментална работа, съобразно основните задачи на трудовата
психология и професионалната психодиагностика.
Те придобиват умения за овладяване на основните методологични проблеми на
професионалната психодиагностика; овладяване на методите за психологична
диагностика на професионалната пригодност на кандидати за различни професии;
овладяване на основните прийоми за изготвяне на професиограми и психограми;
овладяване на основните теоретични знания и формиране на базисните и
специализираните умения за извършване на професионална психодиагностична процедура
за професионално ориентиране, консултиране и подбор на кадри. Интерпретация на
данни от емпирични изследвания, както и прилагане на подходящи методи за
психологична диагностика, прогнозиране и консултиране.

УЧЕБЕН ПЛАН
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ
Оценяване
НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
семестър
форма
Методи и методология на научните
изпит
І
изследвания
„Професията” като обект и предмет
изпит
І
на Психология на труда
Разработване и представяне на
научен тезис по дисертационния
научен доклад
І
труд

І

Западен език

изпит
ОБЩО :

Избираема дисциплина
Разработване и управление на
проекти
Обсъждане на проект за дисертация
– първи етап

КРЕДИТИ
7
7
9
7
30

ІІ

изпит

8

ІІ

научен доклад

8

ІІ

научен доклад

14

ОБЩО :
30
II. ОРГАНИЗАЦИОННА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Извеждане на целта, предмета на
изследване и работните хипотези
Уточняване и апробиране на
методическия инструментариум
Сондажно изследване

ІІІ

обсъждане

12

ІІІ

обсъждане

9

ІІІ

обсъждане

9

ОБЩО :

30

III. ПРЕДАПРОБАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Обработка и обсъждане на
резултатите от пилотното
психологично изследване
Обработка, обсъждане и анализ
на резултатите от проведеното
изследване съобразно
издигнатите хипотези

ІV

обсъждане

10

ІV

обсъждане

20

ОБЩО:
30
IV. ЗАВЪРШВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И
ПОДГОТОВКА ЗА АПРОБАЦИЯ
Оформяне и онагледяване на
дисертационния труд с
необходимите таблици, графики
и статистика
V
обсъждане
30
V. АПРОБАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА
ПРЕД НАУЧНО ЖУРИ

Изслушване на рецензиите и
обсъждане на дисертационния
труд

VІ

защита

ОБЩО за курса на обучение

30
180

