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Академична кариера 
 Магистър по „Психология” от СУ „Свети Кл. Охридски” 

 Специалист към Университетски център за анализ и разрешаване на конфликти към 

Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”, Философски факултет, СУ 

 Асистент по педагогическа психология към Катедра „Социална, трудова и педагогическа 

психология”, Философски факултет, СУ 

 Старши асистент по педагогическа психология към Катедра „Социална, трудова и 

педагогическа психология”, Философски факултет, СУ 

 Главен асистент по педагогическа психология към Катедра „Социална, трудова и 

педагогическа психология”, Философски факултет, СУ 

 Доктор по психология (дисертация на тема: „Стратегии и мотивация за учене: 

емпирично психологическо изследване на студенти”, 2000 г.) по шифър 050605 

(Възрастова и педагогическа психология) 

 Научен секретар на катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”, 

Философски факултет, СУ 

 Доцент по възрастова и педагогическа психология в катедра „Социална, трудова и 

педагогическа психология”, Философски факултет, СУ 

 

Преподавателски опит и научни квалификации 
 Лекционни и семинарни занятия по „Педагогическа психология” в бакалавърски 

програми за студенти по психология, педагогика, предучилищна и начална педагогика, 

педагогика на изобразителното изкуство, философия, българска, английска, френска 

филология и др. специалности от СУ „Св. Кл. Охридски"; 

 Лекции по „Изграждане на екипи и групова ефективност” в магистърски програми по 

психология в СУ „Св. Кл. Охридски”; 

 Социалнопсихологически обучения (тренинги) с различна тематична насоченост: 

усъвършенстване на комуникативни умения, разрешаване на конфликти, превенция на 

агресията и тормоза, насърчаване на творческото и критическо мислене в класната стая, 

повишаване на мотивацията за учене, овладяване и управление на емоциите в ученическа 

възраст, справяне с професионалния стрес и напрежение в учителската професия, 

изграждане на екипи и подобряване на груповата ефективност в социално-

образователната среда. 

Чужди езици: Английски; Френски; Руски 

Компютърна грамотност: WORD, SPSS, EXCEL, POWER POINT 

 

Участия в международни обучения и специализации 
Международна 

специализация (1998): 

„Стимулиране на критическото мислене”, Матрахаза, Унгария 

Международна „Формиране на комуникативни умения”, Берлин, Германия 
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специализация (2001): 

Международна 

специализация (2004): 

„Планиране и реализация на Case study”, Будапеща, Унгария 

Международна 

специализация (2005): 

„Обучение на учителите – психологически предизвикателства 

пред променените образователни реалности”, Утрехт, Холандия 

 

Участия в международни проекти 
Международен 

изследователски проект 

(1998-2001) 

„Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” 

Международен 

изследователски проект 

(2003-2005) 

„Подобряване на достъпа до качествено образование и 

подпомагане на процеса на десегрегация на ромите” 

Международен 

изследователски проект 

(2005-2008) 

„Мотивация и нагласи на българските студенти за емиграция” 

Международен 

изследователски проект 

(2006-2008) 

„Екипиране” на учителите с адекватни професионални умения 

в променените образователни реалности” 

Международен 

изследователски проект 

EUROPLAT (2010-2012) 

„Подобряване на преподаването по психология във висшите 

учебни заведения” 

Проект (2013-2014) 

Оперативна програма 

„РЧР” и ЕСФ 

„Усъвършенстване на системите за управление в СУ „Св. Кл. 

Охридски” като ключ за повишаване качеството на 

университетските дейности и услуги” 

 

Научни публикации 
 

Монографии и учебни пособия: 

 Изследователска монография: Цветкова, Й. „Мотивационна и когнитивна регулация 

на ученето”, С., ЛИК, 2001, 163 стр. 

 Учебно пособие: Янкулова, Й. „Модерни аспекти на психологията на образованието”. 

Първо издание. С., Пропелер, 2006, 303 стр. 

 Учебно пособие: Янкулова, Й. „Модерни аспекти на психологията на образованието”. 

Второ преработено и допълнено издание. С., Пропелер, 2008, 335 стр. 

 Наръчник по обучителeн проект за укрепване на учителските синдикати в България и 

повишаване на качеството на учителския труд. С., 2009, 99 стр. 

 Учебник: Янкулова, Й. „Педагогическа психология”, С., 2012, 253 стр. 

 

Други научни публикации: 

 Дисертационен труд (непубликуван): „Стратегии и мотивация за учене: емпирично 

психологическо изследване на студенти”, 2000, 202 стр. 

 Над 10 (десет) научни студии в Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски 

факултет, Книга Психология; 

 Над 30 (тридесет) научни статии в престижни български научни списания; 

 Над 30 (тридесет) научни доклади, представени на български и международни 

конференции по актуални теми от областта на съвременната психология на 

образованието. 


