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АНОТАЦИЯ
Докторската програма по Психология на здравето е обвързана тематично и ориентирана към обществено значими
проблеми.
Психологията на здравето е бързо развиваща се изследователска област, която прилага психологически подходи и
методи при изучаването на детерминантите на здравето и болестта, както и в по-широкия контекст на грижата за
подобряване на здравето. Научната област поставя акцент върху психологическите, поведенческите и социалноикономическите корелати на здравното поведение. Здравните психолози използват емпирично обосновани
психологически принципи за промяна на убежденията и човешкото поведение, свързани със здравето и болестта.
Психологията на здравето цели да повиши качеството на живот и чувството за благополучие на хората с прилагането на
програми за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на здравната грижа и система.
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Докторската програма съчетава както специализация в по-общата сфера на психологията, свързана с усвояването на
познания за различни проблеми и методи за изследване, така и по-тясна специализация и задълбочено изследване на
конкретна тема в рамките на психологията на здравето.
Докторска програма за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.2.
Психология - Психология на здравето, е предназначена да подготвя висококвалифицирани научни кадри, които да
провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в сферата на психологията и по-конкретно в
областта на психологията на здравето.
Докторската програма по психология на здравето осигурява висока научна компетентност на докторантите, които
се обучават по балансиран модел, осигуряващ развитието на научни и на практически интереси и умения у тях.
ЦЕЛИ
Основната цел на докторската програма по Психология на здравето е да подготви специалисти, които да извършват
широк кръг от психологични и консултантски услуги и да провеждат изследователска дейност в областите на здравето и
здравното поведение на високо професионално ниво. Програмата по психология на здравето цели разширяване и
задълбочаване на базисните познания, теоретични подходи и изследователски методи в областта.
Обучението в докторантурата по Психология на здравето е със силно застъпена изследователска ориентация.
Успешно защитената докторантура дава практически умения и задълбочени теоретични знания, които позволяват
самостоятелно провеждане на емпирични изследвания, подготовка и оценка на проекти, изготвяне на изследователски
дизайн, разработване на различни интервенции и оценка на тяхната ефективност, представяне и интерпретация на
резултатите, както и тяхното прилагане.

ЗАДАЧИ
Обучението в докторската програма по Психология на здравето включва задълбочаване на теоретичните знания,
усъвършеинстване на уменията за работа както с количествени, така и с качествени методи на изследване, за работа със
специализирана литература, писане на научни текстове, критично мислене, преподаване и подобряване на способностите
за работа в екип.
Завършилите докторската програма придобиват професионални умения и компетентности за провеждане на
психологически изследвания; психологически консултации, за водене на занятия на високо академично равнище.
Реализацията на завършилите специалността може да бъде както в рамките на академичните среди (преподаване и
изследователска работа), така и в различни професионални направления, свързани с медицината, като държавни и
общински здравни и социални служби, дневни и рехабилитационни центрове, медицински и фармацевтични компании,
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университети, изследователски центрове и институти, неправителствени организации. Изследователите работят по
проекти, финансирани от различни организации, правителството или бизнеса.
Интердисциплинарността е заложена в програмата по Психология на здравето и част от завършилите докторската
степен работят в сътрудничество със здравни работници в здравни заведения, в правителствени или частни агенции за
повлияване на публичните здравни политики или за провеждане на здравни кампании.

УЧЕБЕН ПЛАН
А. УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Курс
Задължителни дисциплини
Курс по Психология на здравето: културен подход за полагане на докторантски
минимум
Семинар по Психология на здравето
Приложен статистически анализ и методология на научното изследване
Чужд език (не се прилага за докторанти на самостоятелна подготовка)
Избираеми дисциплини
Стрес, болест и социална подкрепа
Диференциална психология: личност, индивидуални различия и индивидуалност
Позитивна психология и здраве
Технологии и благополучие.
Личностни предиктори на здравното поведение
Качествени изследователски методи в психология на здравето
Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита
Академично писане за докторанти (стандарти, организация, жанрове, уебрайтинг и
електронни публикации)
Създаване и редактиране на докторантски научни текстове

Хорариум

Форма на оценка

ЕСТК

60+0+0

И

10

0+30+0
60+0+60
30

И
И
И

5
10
5

0+15+15
15+0+15
0+0+30
30+0+0
0+0+30
0+30+30
30+0+0

И
И
И
И
И
И
И

5
5
5
5
5
5
5

30+0+0

И

5

30+0+0

И
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Докторантите могат да избират от всички докторантски курсове, които се предлагат в Специлност
Психология в СУ, във Философски факултет, в другите факултети на СУ, както и от други университети в България
и в други стани на Европейското образователно и научно пространство.
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Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Работа по дисертацията
Написване на обособена част от дисертационния труд (за всеки 20-25 стр. от по 1800 знака.)
Подготвителни и съпътстващи дейности (проучване и рефериране на литература, емпирични изследвания)
по дисертацията
Вътрешно обсъждане на дисертацията
Научноизследователска дейност
Участие в изследователски проект (за всяка една година)
Работа по спечелен след конкурс индивидуален научен проект (за всяка една година)
Публикации (статии, студии) в български издания
Публикации (статии, студии) в чужди издания
Доклади на български научни конференции
Доклади на международни научни конференции
Участие в катедрени комисии и др. административна работа; осъществяване на преводи, библиографии,
рецензии и др.; научно отличие, награда, стипендия,
спечелена след конкурс.
Участие в педагогическа дейност
Водене на семинарни занятия и тюторство (до 30 часа аудиторна натовареност)
Оценяване/ръководство на курсови работи
Изготвяне на една рецензия на дипломна работа
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 кредита.

ЕСТК

5-15
10-30
20
5-15
10-30
5-15
10-20
5-10
10-15
5-10
5-15
5-10
2,5

