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Лични данни 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
ДОКТУРАНТУРА 

СУ “Св. Кл. Охридски” - специалност психология (1976-
1980); 
БАН - Централна лаборатория по психология - (1981-
1984). Защитена дисертация  на тема „Личностни 
ценности и емоционална насоченост” - октомври 1987 г.  

Служебен адрес Философски Факултет, Софийски университет “Св. Кл. 
Охридски, катедра  „ Обща, експериментална и генетична 
психология”, бул. „Цар Освободител” № 15, тел. 9308476; 
9871046 

Служебен телефон 02/ 9711002 (277); 02/9308476 (секретар на катедрата)  

e-mail  bardov@phls.uni-sofia.bg  

  ivanbardov@gmail.com  

Заемани длъжности 

 1984 г. -  1988 г. специалист в Централна лаборатория по 
психология  - БАН 

1989 - 1996 г. научен сътрудник I степен в научно-
изследователска лаборатория за личностното 
развитие към СУ 

 
 1996 г. – 2011 

Главен асистент по Експериментална психология, 
Философски Факултет, катедра  „ Обща, експери- 
ментална и генетична психология”, СУ “Св. Кл. 
Охридски” 

  
2011 г. - досега  

Доцент по Експериментална психология, 
Философски Факултет, катедра  „ Обща, експери- 
ментална и генетична психология”, СУ “Св. Кл. 
Охридски” 

 

Компютърни компетенции 
Window XP, Word, Excel, PowerPoint, SPSS, Statistica, SYSTAT 

Езикови компетенции 
 
Английски: писмено и говоримо; 
Руски: писмено и говоримо. 

Членство в професионални организации 

Дружество на психолозите в България 

 

 

mailto:bardov@phls.uni-sofia.bg
mailto:ivanbardov@gmail.com


Участие в конгреси и конференции 

 

Четвърти национален конгрес по психология, София, 28-30 IX, 2005. 
Пети национален конгрес по психология, София, 31 X – 02 IX, 2008. 
Шести Пети национален конгрес по психология, София, ,  18 - 20 XI, 2011. 
Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология, София, 
29. VI – 01. VII 2012 г. 

Преподавани курсове 

Образователна степен Бакалавър: 
„Експериментална психология II част” на специалност „Психология”  I курс  
„Психология на личността” на специалност „Социална педагогика”  I курс 
„Когнитивна психология” на специалност „Логопедия” I курс 
 
Образователна степен Магистър: 
 
Избираем лекционен курс в магистърската програма по «Клинична психология»: 
„Изследване на ценностите: теоретични подходи и експериментални техники”. 
 

Области на интереси 

 

Методологични проблеми на експерименталното изследване в психологията; 
Взаимовръзки между ценностната и емоционалната сфера; 
Идеографични изследователски техники: репертоарна решетка, Q-сорт, 
херменевтичен метод и феноменологичен подход към интерпретацията на 
данните от психологичното  изследване; осемцветен тест на М. Люшер. 
взаимоотношения между номотетичния и идеографичния изследователски 
подходи;  
Междудисциплинарни философско-психологически изследвания;  
Сравнителни анализи между „източни” (будистки) и „собствено-научни”  
психологически  схващания; хуманистичен подход в психологията: върхови 
преживявания. 
 

София,                                                                                  

27.03.2013                                                                                           Иван Бардов      


