
ЗАГЛАВИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В  
СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР – КИТЕН 2016 г. 

 
1. Николай Кунчев (Ф№ 22418)  

Аналитично или холистично мислене: спортът ще реши  
 

2. Виктория Попова (Ф№: 22414) и Лиляна Желязкова (Ф№ 22392)  
Взаимовръзка между причините за употреба на Фейсбук, демографските фактори и основните 
характеристики на личността  

 
3. Виктория Попова (Ф№: 22414) и Лиляна Желязкова (Ф№ 22392)  

Как да добавим стойност за клиента чрез обучение и развитие на екипа?  
 

4. Светослав Б. Карабельов, докторант по Организационна психология  
Защитни механизми и идентифицирането им в художествената литература  

 
5. Преслава Иванова, първи курс в МП "Детско-юношеска и училищна психология"  

Кинетична рисунка на семейство и начинът на изразяване на взаимоотношенията между 
децата в семейството при деца на четиригодишна възраст  

 
6. Станислава Кисьова (Ф№: 22388) и Виктория Попова (Ф№: 22414) 

Как да добавим стойност за клиента чрез обучение и развитие на екипа?  
 
7. Десислава Консулова (Ф№ 22429) и Габриела Поборникова (Ф№ 22427) (2. курс) 

Взаимовръзки между кариерните предпочитания и личностните черти  
 
8. Жаклина Георгиева Андонова, докторант по Експериментална психология  

Интервюто като подход в качествените изследвания  
 
9. Светлина Колева, докторант по Психология на развитието с научен ръководител проф. П. Калчев  

Оценка на психопатната личност в юношеска възраст - триархичен модел на К.Патрик  
 
10. Джулия Архондис Камбуридис, (Ф№: 22362) (3. курс)  

Превод и валидиране на скалата за срамежливост на Хендерсън и Зимбардо в българска 
социокултурна среда  

 
11. Джулия Архондис Камбуридис (Ф№: 22362) (3. курс)  

Връзка между депресивни нагласи, тревожност, стрес и зависимост към Интернет  
 
12. Гергана Кацарова (Ф№ 22426) и Николай Кунчев (Ф№ 22418)  

Балерини vs. плувци, или кой е шампионът по тревожност  
 
13. Калин Кръстев (Ф№ 22474) и Константин Бешков (Ф№ 22437) (2. курс)  

Пренасяне на ритъм от звукова във визуална модалност  
 
14.  Калин Кръстев (Ф№ 22474)  

Ролята на предупреждаването при преодоляването на фиксацията върху ортографично 
подобни стимули  

 
15. Криста Пенева (Ф№: 22360) и Анна Мангалова (Ф№: 22375) (3 курс)  

Ефект на демографските характеристики върху личностните черти „невротизъм“ и 
„целенасоченост“ по Големите пет  

16. Станислав Илиев (Ф№: 22384) и Екатерина Пейчева (Ф№: 22347) от 3 курс  
Изследване на взаимовръзките между стилове на привързаност и удовлетвореност от живота 



 
17. Анна Чавдарова Беличева  (Ф№: 22398) и Лора Емилова Томова (Ф№: 22382), 3 курс  

Отношения на екстраверсията и целенасочеността с демографските данни, DASS-
конструктите и употребата на интернет 

 
18. Георги Георгиев Иванов (Ф№: 22350) и Виктор Бориславов Ванков (Ф№: 22353)  

Причини за употребата на Фейсбук и Интернет зависимост 
 
19. Емилия Минкова и Велислава Николова, магистърска програма - ДЮУП , II курс 

Емоционални признаци в изобразителната дейност на деца в  предучилищна възраст (5–6-
годишни) от пълни и непълни семейства 

 
 
 
 


