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Рафаелова, № 22322, ІІ курс
Елена Димитрова, МП Детскоюношеска и училищна
психология
Биляна Александрова, МП
Трудова и организационна
психология
Стела Ангелова, ІІ курс
Петър Симеонов, № 22290 и
Габриела Велева, № 22270, ІІ
курс
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курс
Светослав Б. Карабельов, МП
Клинична и консултативна
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ТЕМА
Отражение на Синдрома на професионално прегаряне
(бърнаут) върху личното щастие и социалните контакти на
личността
Гещалт принципи и реклама
Социалните мрежи и сайтовете за забавления: връзка между
употребата им и устойчивостта на вниманието
Стандартизация на скалата на Барат за импулсивност (BIS-11)

Щастието: екзистенциално-феноменологичен психологически
анализ
Степен на възприемане на ромите като заплаха в българското
общество
Ролята на зрителното представяне при решаване на
проблеми по аналогия
Психологически измерения на отношението на студентите
към ученето
Положителният ефект от външната мотивация върху
дивергентното мислене
Поява на графични символи в групови и индивидуални
тестове при деца на възраст 2 и 3 години
Взаимовръзка между подскалите от „Въпросник за същността
на футболния фен“ и някои измерители на емоционалността
Бърнаутът при помагащи професии
Мултидименсионална структура на патриотизма и
взаимодействието му с демографски фактори
Семантична категоризация на думите в българския език
съгласно граматическия род
Рационализацията като защитен механизъм – същност,
особености, форми
Проблеми и перспективи при използването на интернет в
организационната комуникация
Дименсията „целенасоченост“ и взаимовръзките ѝ с други
психологически конструкти
Стандартизация на скалата за оценка на тялото, създадена от
Франзой и Шийлдс, за България

