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Автобиография  

Лична информация  

Собствено име/ Фамилия: Теодора Стойчева Стоева 

Дата на раждане:    15.06.1965 г. 

Адрес: Бул: “Евлоги и Христо Георгиеви“ 56, гр.София 

Телефон: 0889807999 

E-mail: tdrstoeva@gmail.com 

Националност: Българка 

Трудов стаж:  
 

 
 

Заемана длъжност или 
позиция: 

                                                              
2018- 
Основни дейности и 
отговорности 
Име и адрес на работодателя 
Области на експертиза 
 
2004- 

 
 
 
Професор по консултативна психология 
 
Провеждане на семинарни занятия и лекции; провеждане на 
изпити;ръководство на докторанти 
СУ“Св.Климент Охридски“, бул:“Цар Освободител“15, гр.София 
Преподавателска, научно-изследователска;експертна 
 
Доцент по Консултативна психология 

Основни дейности и 
отговорности: 

Провеждане на семинарни занятия и лекции; провеждане на изпити; 
ръководство на докторанти  

Име и адрес на работодателя: СУ „Св. Климент Охридски“, бул: “Цар Освободител“15, гр. София 

Области на експертиза: Преподавателска; научно-изследователска; експертна- участие в 
научни комисии и журита 

  

Заемана длъжност или 
позиция: 

                                                           1999- 

 
 
Главен асистент по Консултативна психология 

Име и адрес на работодателя: СУ „Св. Климент Охридски“, бул: “Цар Освободител“15, гр. София 

Области на експертиза: Преподавателска; научно-изследователска 

  

Заемана длъжност или 
позиция: 

                                                              1994- 
 

 
 
Старши асистент по Консултативна психология 

Име и адрес на работодателя: СУ „Св. Климент Охридски“, бул: “Цар Освободител“15, гр. София 

Области на експертиза: Преподавателска; научно-изследователска 

  

Заемана длъжност или 
позиция: 

                                                            1992- 

 
 
Асистент по Консултативна психология 
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Име и адрес на работодателя: СУ „Св. Климент Охридски“, бул: “Цар Освободител“15, гр. София 

Области на експертиза: 
  

Преподавателска; научно-изследователска 

Образование и обучение:  

  

Присъдена научна степен: 
                                                        2015- 
                                                                            

 
 
„Доктор на науките“ 
Тема на дисертационния труд: “Родителски модели на поведение 
при емоционално-поведенчески нарушения в детска и юношеска 
възраст“ 
 

  

Присъдена научна степен : 
                                                         1998- 

 
 
„Доктор“ 
Тема на дисертационния труд: ”Очаквания за успех и неуспех при 
личностна тревожност” 

 Образователна институция: 
 

СУ „Св. Климент Охридски“, бул: “Цар Освободител“15, гр. София 

  

 Придобита квалификация: 
                               1984-1989 

 
 
Висше образование 

 Магистър по психология 

 Образователна институция: Философски факултет 
СУ „Св. Климент Охридски“, бул: “Цар Освободител“15, гр. София 
 

   
 

Образователна институция: 
 

 
Средно образование 
8-мо ЕСПУ с преподаване на италиански език 

Награди: 
                                                             

 

 
                                                           
 

     2004- 
Награда на Философски факултет за изявен млад учен 
1999 - 
Ректорска награда за „Млад учен“ на СУ “Св.Климент Охридски“ 
1987- 
Наградата на проф. Генчо Пирьов за студентска научно-изследо-
вателска дейност 

 
 

Лични умения и компетенции 
Майчин език: 

 

Български 

Чужди езици: Английски, италиански, руски език 

 

Социални умения и 
компетенции: 

Лоялност, коректност, комуникативност, толерантност 

Организационни умения и 
компетенции: 

Способност за поемане на отговорност, умения за сътрудничество,  
способност за планиране и определяне на приоритети 
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Компютърни умения и 
компетенции: 

MS Office Package (Word, Excel, Power Point) 
Database systems: Internet 

Допълнителна квалификация: 
 

 
 
 

Описание на специализацията: 
2010-2011 

 
Професионална квалификация по английски език и литература 

Образователна институция: Факултет по класически и нови филологии 
СУ „Св. Климент Охридски“, бул: “Цар Освободител“15, гр. София 

Участие в академични и 
изследователски проекти 

през последните години 
2012- 

 
 
 

2010- 

 
 
 

 

 
 
 
Проект “Личностни и организационни фактори за здраве и здравно 
поведение в университетска среда“, фонд „Научни изследвания“ на 
СУ “Св.Климент Охридски“ 
 
Проект ”Научни изследвания на качеството на живот”, 
фонд „Научни изследвания” на СУ”Св.Климент Охридски” 

Научни специализации:  
Краткосрочна 

1995- 
 

 
 

TEMPUS Individual Mobility Grant   1995г. - Университетът на 
Централен Ланкашир в гр.Престън (Англия)    

- Queen’s Medical College в гр.Нотингам (Англия)    
 

 

Дългосрочна 
2000- 

 

 
Университетът на Саарланд в гр.Саарбрюкен (Германия)  

Участия в научни  
международни форуми по 

психология: 
2016- 

 
2015- 

 
 

2010- 
 
 

2004- 
 

2000-  
 
 

 
 

 
    Международна конференция по психология  “Hominis 2016”-    
гр.Хавана (Куба) 

Международна конференция по психотерапия, консултиране и 
психиатрия- (Малайзия) 
 
Международна научно-практическа конференция- гр.Уфа, 
Башкортостан 
 
Световен конгрес по Психология- гр.Пекин (Китай)  
 
Световен Конгрес по Психология- гр.Стокхолм (Швеция)  
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Лекционни курсове: 
 
Текущи курсове   

бакалавърско равнище 
 

 
 

    Консултативна психология 
Психопатология 
Педагогическа психология 
Психология на обучението 
Умения и стратегии за психологическо консултиране 
 

докторантска  степен  
 

Комуникативна култура 
 

  

  

Членства: 
 

Дружество на психолозите в България 
Съюз на учените в България 
 

 


