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АНОТАЦИЯ
Докторската програма по Клинична психология се стреми да отговори на новите потребности и промени в професията и
разбирането за професионалната роля на клиничния психолог в здравеопазването, грижите за развитието на индивидите и
благополучието на общността. Обучението в докторската програма по Клинична психология осигурява придобиването на високи
компетентности в диагностично-експертната, консултативната и терапевтичната дейност на специалисти, подпомагащи
индивидите и групите в намирането на адаптивни решения в ситуации на житейски затруднения, телесна и психична болест.
Философията на програмата се основава на съвременните теории в психологията, клиничната практика и психотерапията. Тя
застъпва разбирането, че всяко сложно заболяване може да се разбере като се изследва произхода, развитието и промяната му в
био-психо-социален контекст.
Цели
Основната цел на докторската програма по Клинична психология е да подготви специалисти, които да извършват широк кръг
от психологични и клинични услуги и да провеждат изследователска дейност в областите на здравето, здравното поведение,
болестите, боледуването и грижите за пациентите на съвременно професионално ниво.
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Задачи
Обучението в докторската програма по Клинична психология включва превентивни (първични, вторични и третични),
развиващи и терапевтични интервенции в различни среди и популации.
Компетентностите на обучаващите се в Докторската програма по Клинична психология включват знания, умения,
способности и нагласи, основаващи се върху изследвания, необходими за извършването на огромен брой клинични задачи.
Обучението предполага разпознаването на някои тенденции и схеми на човешкото поведение, използването на методи и
принципи, които са насоки и указания за осъществяване на научна, изследователска и терапевтична дейност.
Компетентностите, придобити в Докторската програма по Клинична психология се базират на уменията за оценка,
формулировка на случай, избор на подходяща стратегия и оценка на ефективността на интервенцията. Ефективното интегриране на
теорията, изследванията и практиката са особено важни в развитието на компетентността за планиране на изследванията и
интервенцията.
Докторската програма по Клинична психология предлага на студентите информация за възможностите за лицензиране и
супервайзорска следдокторска практика.
А. УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Курс

Хорариум

Форма на
оценка

ЕСТК

Задължителни дисциплини
Курс по Клинична психология с полагане на докторантски минимум

60+0+30

И

10

Семинар по Клинична психология

0+30+0

И

5

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване
Чужд език (не се прилага за докторантите на самостоятелна подготовка)
Задължителни дисциплини
Основни психични проблеми на нозологията, динамиката на боледуване и лечението на болестите.
Психодиагностика на психичните процеси, личността и поведението на боледуване.
Психопатология на психичните процеси; разстройства на личностовото развитие при соматични, психични заболявания;
нарушена социална адаптация на индивидите
Психосоматична медицина. Психични проблеми при соматични заболявания и тяхното лечение. Психофармакология.
Психотерапия при проблеми на възрастовото съзряване, напреднала възраст, житейски кризи и боледуване.
Психология на здравето. Психологична работа за утвърждаване на здраве.
Лятна школа

60+0+60
30

И
И

10
5

60+0+60
60+0+60
60+0+60

И
И
И

10
10
10

60+0+60
60+0+60
60+0+60
30

И
И
И

10
10
10
5

3
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 страни на
Европейското образователно и научно пространство.
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 Социална, трудова и педагогическа психология с протокол № 6 от 26.03.2014 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

