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АНОТАЦИЯ 

 

 Докторската програма по Културна и диференциална психология се реализира в продължение на 6 семестъра чрез редовно 

или задочно обучение на английски или български език и завършва със защита на дисертационен труд. Програмата предлага 

задълбочени познания за личността и индивидуалните различия през призмата на  културата. Макар че в съвременната психология 

доминират изследвания правени предимно в САЩ и други англоговорящи страни, новата вълна в психологията измества фокуса на 

вниманието върху личността и индивидуалните различия, вписани в рамката на културата.  

 Целта на докторската програма по културна и диференциална психология е да изследва както механизмите, по които 

културата създава психичните особености, така и тези, по които индивидите допринасят за формирането на културата. Програмата 

предлага знания и за „глобалната култура“, както и умения за планиране и осъществяване на проекти  в глобален контекст. 

 Докторската програма по Културна и диференциална психология е израз на най-новите тенденции в психологията. Тя е в 

съответствие и с потребностите на мултикултурната същност на Европейския съюз.  

 Програмата развива аналитично и критично мислене и умения за участие в глобалния процес на научен обмен - за писане на 

научни текстове на английски език в съответствие с критериите на престижните международни списания и за представяне на 
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научни тесктове на международни конференции. Тези умения се използват и при водене на академични занятия на високо 

професионално равнище, както и в консултантската и експертна дейност. 

Докторската програма по Културна и диференциална психология осигурява научна компетентност на докторантите, като в 

хода на обучението си те придобиват разширени и задълбочени психологически знания и практически умения. Изгражда се 

разбиране на основните теории и  изследователски методи, както и знания за най-новите постижения в областта. Развиват се и 

уменията за планиране и провеждане на изследвания и анализирането на резултатите от тях. 

Завършилите Докторската програма по Културна и диференциална психология придобиват професионални умения и 

компетентности за междукултурна медиация и са подготвени да консултират по сложни въпроси възникващи в мултикултурната 

среда на Европейския съюз и съвременния глобален свят. Обучението осигурява придобиването на компетентности за 

диагностично-експертна и консултативна дейност, за намиране на адаптивни решения на проблеми в междукултурната адаптация 

на индивидуално, групово и национално равнище, за подпомагане на мултинационални екипи и преодоляването на конфликти в 

тях.  

 Реализацията на завършилите докторската програма може да бъде както в рамките на академичните среди (преподаване и 

изследователска работа), така и в различни държавни институции, изследователски центрове, институти и неправителствени 

организации. Тяхната компетентност е особено ценна в мултинационалните компании. Завършилите докторската програма са 

подготвени да работят в международни организации и в Европейските институции. 

 

А. УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

 

 

Курс  

  

Хорариум 

 
Форма на 

оценка 
ЕСТК 

Задължителни дисциплини 

Диференциална психология: личност, индивидуални различия и индивидуалност 60+0+60 И 10 

Културна психология и междукултурна медиация 60+0+90 И 10 

Семинар по културна и диференциална психология 0+60+90 Т.О. 10 

Чужд език (не се прилага за докторанти на самостоятелна подготовка) 30 И 5 

Избираеми дисциплини 

На английски език: Advanced Statistics for Social Scientists (Статистика за учени от социалните науки) 30+0+90 И 5 

Обучение за организация на докторантурата, публикуване в международни научни списания по 

психология и за участие в международни конференции 

60+0+90 И 10 

Междукултурни изследвания 60+0+90 И 10 

Психология на участието във виртуалния свят и социалните мрежи 60+0+90 И 10 

Лятна школа 30                5 
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Докторантите могат да избират и от всички докторантски курсове, които се предлагат в Специалност "Психология" в 

Софийския университе "Св. Климент Охридски", във Философски факултет, в другите факултети на Софийския 

университет, както и от други университети в България и в други стани на Европейското пространство за наука и висше 

образование. 

 

Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

Работа по дисертацията ЕСТК 

Написване на обособена част от дисертационния труд (за всеки 20-25 стр. от по 1800 знака.) 5-15 

Подготвителни и съпътстващи дейности (проучване и рефериране на литература, емпирични изследвания) по дисертацията 10-30 

Вътрешно обсъждане на дисертацията 20 

Научноизследователска дейност 

Участие в изследователски проект (за всяка една година) 5-15 

Работа по спечелен след конкурс индивидуален научен проект (за всяка една година) 10-30 

Публикации (статии, студии) в български издания 5-15 

Публикации (статии, студии) в чужди издания 10-20 

Доклади на български научни конференции 5-10 

Доклади на международни научни конференции 10-15 

Участие в катедрени комисии и др. административна работа; осъществяване на преводи, библиографии, рецензии и др.; 

научно отличие, награда, стипендия, 

спечелена след конкурс. 

5-10 

Участие в педагогическа дейност 

Водене на семинарни занятия и тюторство (до 30 часа аудиторна натовареност) 5-15 

Оценяване/ръководство на курсови работи 5-10 

Изготвяне на една рецензия на дипломна работа 2,5 

 

Одобрен с решение на Катедра по Обща, експериментална и генетична психология с протокол № 3 от 01.04.2014 г. 

Утвърден с решение на Факултетния съвет с протокол № 8 от 08.04.2014 г.  

 

За целия срок на обучение: Брой ECTS - кредити: 180. 

 


