
КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 

ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРАНТИ 

ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 

Документи 

Освен изискваните от СУ документи, кандидатите трябва да представят свой проект за 

дисертационен труд, разработен в рамките на до 5 страници, формат А4, в който 

приблизително са разпределени изследователските дейности по години (за всяка от 3-те 

години на редовната докторантура). 

Писмен изпит 

Темата за изпита се предоставя на кандидатите в деня на изпита. Тя има творчески характер. 

Най-общо темата може да бъде свързана с планиране на експеримент или квазиексперимент 

по зададена тема (за докторантура по експериментална психология) или планиране на 

емпирично изследване с няколко променливи (за докторантура по психодиагностика). 

Темите са различни за всяка конкурсна сесия. 

Ето примерни теми за конкурси по експериментална психология (1) и по психодиагностика (2): 

(1) На кандидатите се предоставя текст с описание на истински експеримент със следната 

задача: 

Прочетете приложения текст. Планирайте подобен експеримент, който изследва 

влиянието на големината на групата, която работи заедно, върху подобрението 

на индивидуалното изпълнение. 

Опишете Вашия експеримент като следвате следната схема: 

1. Теоретично въведение (може да ползвате приложения текст) 

2. Цели 

3. Хипотези  

4. Метод  

a. Фактор (и) и нива на всеки фактор 

b. Зависима променлива 

c. Дизайн 

d. Стимули 

e. Участници 

f. Процедура 

g. Потенциални външни променливи 

5. Резултати 

6. Дискусия 



7. Използвана литература 

 

(2) Примерна тема 

Поканени сте да участвате като психолог в сравнително междукултурно   изследване на 

употребата на алкохол и наркотици от непълнолетни.  

Планирайте психодиагностично изследване, за да изясните спецификата на употребата на тези 

вещества в България. 

1. Опишете основните етапи на Вашата работа в това изследване; 

2. Направете списък на най-важните въпроси, на които ще търсите отговор, за да 

изпълните българската част от изследването; 

3. Предложете инструментариум като посочите конкретни инструменти, които познавате,  

или отбележите  какъв тип информация ще търсите със съответните инструменти, като 

аргументирате избора си; 

4. Коментирайте етичните въпроси, свързани с изследването и как ще се справите с тях; 

5. Анализирайте евентуалните ограничения на това изследване. 

6. Представете списък на основните елементи на доклада.  

 

 

Устен изпит 

 

Устният изпит е върху резултатите от писмения изпит на кандидата и върху представения 

проект за дисертационно изследване. 

 

 Примерна литература 

 

Основни курсове по експериментална психология и психодиагностика като: 

 

Арънсън, Е., Човекът, социално животно, София, НИ, 2004 

Герганов, Е. Памет и смисъл, София, НИ, 1985 

Зимбардо, Ф., Ефектът Луцифер, Изток-Запад, 2019 

Кентауиц, Рьодигер, Елмс, Експериментална психология, София, Изток-Запад, 2013 

Каплан, Сакъзо, Психологическо тестиране, София, Изток-Запад, 2014 

Мартин Д., Психологические эксперименты, идея, интерпретация, тонкости 

воплощение, Санкт Петербург, Олма-Прес, 2002 

Милграм Ст., Эксперимент в социальной психологии, Санкт Петербург, Питер, 2000 

Martin, D., Doing Psychology experiments, 2015 

Handbook of Psychology, Vol. 10, Assessment Psychology, 2012 

Sani, Todman, Experimental Design and Statistics for Psychology, Blackwell, 2006  

Етични принципи на Българското психологическо дружество (1992), Българско 

списание по психология, 2 

И др. 
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