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Професионална кариера
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Катедра по обща, експериментална и генетична психология – 
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Лекционни курсове
Психология на развитието на възрастните: Бакалавърска програма по 
психология, задължителен

Психология на здравето: Бакалавърска програма по психология, задължителен

Психология – специалност Руска филология, редовно обучение, избираем 
Културна психология - Магистърска програма “Философия на съзнанието и 
езика”, избираем
Времева перспектива и саморегулация в юношеска възраст - Магистърска 
програма по детско-юношеска и училищна психология (диагностика и 
консултиране), избираем
Психология на третата възраст - Социални дейности, избираем
Курс за докторанти Intercultural communication: Psychological Perspective 
(съвместно с К. Ханчева). Международно лятно докторанстко училище. Китен. 
(2006)

Семинарни занятия
Психология на развитието на възрастните - Бакалавърска програма по 
психология
Психология – специалност Руска филолология, редовно обучение



Психология на третата възраст - Социални дейности 
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2007 “Влияние на историческите промени върху жизненото проектиране 

през  младостта”. Годишник  на  СУ  “Св.  Климент  Охридски”, 
Философски факултет, книга Психология, Том 96 

2005 Крос-културна перспектива в изследването на жизнените проекти 
през младостта. III национален конгрес по психология. Сборник. Том 2.

2005 Жизнените проекти на новите млади. Конференция „Приложната 
психология в България: възможности и перспективи”. Варненски 
свободен университет „Черноризец Храбър”

2003 Жизнените проекти и проспективното самоопределение през 
младостта. Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Философски 
факултет, книга Психология, Том 93

2002 Дисертация на тема „Стабилост и промяна на жизнените проекти през 
младостта”

2001 Задачи на развитието и личностни трансформации през младостта. 
Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, книга 
Психология, Том 90

Участие в международни и национални конференции
2006 Successful aging and concept of health: a transgenerational perspective 

(with C. Hancheva). 26th International Congress of Applied Psychology. 
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2004 Changing health-related goals in life projects during transition to 
adulthood. 18th Conference of the European Health Psychology Association. 
Helsinki, Finland

2004 Мотивационно съдържание на времевата перспектива през 
юношеството. Национална конференция по детска неврология, 
психиатрия и психология на развитието. Пловдив

Участие в проекти
Проучване на необходимостта и възможностите за преподаване на Психология 

на английски език в СУ "Св. Климент Охридски", ръководител доц. Л. Андреева
Адаптиране  и  стандартизиране  на  методика  за  изследване  на  нагласите  и  

поведенческите  модели  за  здравословно  хранене  –  междукултурни  модели, 
ръководител доц. Л. Андреева 

Адаптиране  и  стандартизиране  на  модел  за  изследване  на  субективното 
благополучие  и  типовете  „финансова  личност“  –  междукултурни  сравнения, 
ръководител доц. С. Карабельова

Жизнена история и времеви контекст, ръководител доц. Евдокия Христова-
Славчева


