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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име  КАРАБЕЛЬОВА СОНЯ МЕТОДИЕВА 

E-mail  karabeluov@phls.uni-sofia.bg karabeliovasonya@gmail.com  
 

ТРУДОВ СТАЖ 
 • Дати (от-до)  2015 – до момента 

• Име и адрес на 
работодателя 

 СУ „Св. Климент Охридски”, Философски Факултет, бул. „Цар 
Освободител“ № 15, София 1504  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Заместник декан 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Отговаря за:  

 международна дейност,  

 проектна дейност, 

 научно-изследователска дейност,  

 мобилност по програма „Еразъм+“,  

 обучение - ОКС „Магистър“ 

• Дати (от-до)  2015 – до момента 

• Име и адрес на 
работодателя 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Катедра „Обща, експериментална, 
развитийна и здравна психология”, бул. „Цар Освободител“ № 15, София 
1504 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Професор, доктор на психологическите науки 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Водене на лекционни курсове и семинарни занятия по: 

Психология на здравето 

Междукултурни изследвания в психологията 

Пространствени модели на човешкото поведение 

Професионален подбор и развитие на кариерата 

Статистически методи в психологията 

Организационен мениджмънт в политиката 

Групово и организационно поведение  

Психология 

Научно-изследователска дейност 

Научно ръководство на дипломанти – бакалаври и магистри 

Научно ръководство на докторанти 

 

• Дати (от-до) 

  

2009 – до момента 

• Име и адрес на 
работодателя 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Катедра „Обща, експериментална, 
развитийна и здравна психология”, бул. „Цар Освободител“ № 15, София 
1504 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Ръководител на Лаборатория „Междукултурни 
изследвания на човешкото развитие и психичното здраве” към 

ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Научно-изследователска дейност 
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• Дати (от-до) 2008 – 2015 

• Име и адрес на 
работодателя 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Катедра „Обща, експериментална, 
развитийна и здравна психология”, бул. „Цар Освободител“ № 15, София 
1504 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Доцент, доктор на психологическите науки 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Водене на лекционни курсове и семинарни занятия 

Научно-изследователска дейност. 

Научно ръководство на дипломанти – бакалаври и магистри. 

Научно ръководство на докторанти. 
 

• Дати (от-до)  1997 г. – 2008 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Специалност „Психология”, бул. „Цар 
Освободител“ № 15, София 1504 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Главен асистент, д-р 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Водене на лекционни курсове и семинарни занятия 

Научно-изследователска дейност 

Научно ръководство на дипломанти – бакалаври и магистри. 
 

• Дати (от-до)  1995 г. -1997 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Специалност „Психология”, бул. „Цар 
Освободител“ № 15, София 1504 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Старши асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Водене на лекционни курсове и семинарни занятия 

Научно-изследователска дейност 
 

• Дати (от-до) 
  

1993 г. -1995 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Специалност „Психология”, бул. „Цар 
Освободител“ № 15, София 1504 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Водене на лекционни курсове и семинарни занятия 

Научно-изследователска дейност 
 

• Дати (от-до)  1992 г. – 1993 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Българо-американска лаборатория по психология на човешката дейност, 
ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1504 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Инспектор 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Научно-изследователска дейност, организация, провеждане на 
емпирични психологически изследвания, анализи на резултати от 
проучвания, водене на курс по Компютърна обработка на данни (SPSS)  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати   2012 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Специалност „Психология” 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Социална, организационна, трудова и междукултурна психология 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 научна степен: Доктор на науките, „доктор на психологическите науки” 
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• Дати   1998 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Специалност „Психология” 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Организационна, социална и трудова психология 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 научна и образователна степен „доктор” 

 

• Дати (от-до) 

  

1986 г. – 1992 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Специалност „Психология” 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Базисни и специализирани дисциплини по Психология (обща, 
експериментална, организационна, трудова, социална, юридическа, 
психология на развитието, на личността, клинична, консултативна 
психология и др.) 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Магистър по Психология 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ РУСКИ 

• Четене  отлично отлично 

• Писане  много добро отлично 

• Разговор  много добро отлично 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Отлични умения за работа в екип,  

Отлични комуникативни умения,  

Отлични умения за работа в мултикултурна среда.  

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Отлични умения за координация,  

Отлични умения за управление и администрация на хора  

Отлични умения за ръководене на проекти 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  
Работа с компютърни програми: 

* MS OFFICE – Word, Excel, Power Point; Visio; 

  * SPSS; STATISTICA; SYSTAT, Jaspar. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Отлични умения за научно-изследователска дейност 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Дружество на психолозите в България – член на Управителния 
съвет 

 Европейска асоциация по психология на здравето 

 Европейска асоциация за междукултурно обучение и изследване 
 

 

 


