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Кандидатдокторантският конкурс по психологическо измерване и оценяване включва три 

елемента. 

1) Кандидатите подготвят проект за изследване по избрана от тях тема (от областта на 

конкурса), като го разработват в рамките на 4 – 5 страници и планират дейностите в 

рамките на три години (за редовна докторантура) или на четири години (за задочна).  

Проектът включва опорни теоретични елементи, изследователската цел, ориентацията 

на хипотезите и задачите, предвижданите изследователски методи, характеристиките 

на изследваните лица (критерии за включване и изключване) и т.н..   

Проектът се подава в писмена форма, заедно с документите, които се изискват за 

кандидатите за докторанти.  

Проектът може да бъде предварително консултиран с доц. Е.Алексиева.  

Писмен изпит (продължителност два учебни часа) върху планиране на емпирично 

изследване по зададена от комисията тема.  Необходимо е да се обърне особено 

внимание върху изследователската методология. 

 

2) Интервю : 

a. на което се обсъжда: резултатът от писмения изпит, както и представения 

предварително проект и възможностите за реализацията му;  

b. мотивацията на кандидатите за изследователска работа. 
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