
 
 
 
 
 

Фамилия (ии), Собствено 

(и) име (на) 

Иванов, Стойко Ванчев 

   

E-mail stoykoivanov@abv.bg 

  

Националност Българин 

   

Дата на раждане 08.04.1957 г. 

  

Трудов стаж 36 години 

 

 

 

  

02.09.2013 г.  

 

 

19.09.2011 г. 

Професор по Педагогическа и възрастова психология 05.06.05. 

Софийски университет, Философски факултет, Катедра „Социална, 

трудова и педагогическа психология“ 

 

 Професор по Педагогическа и възрастова психология 05.06.05. 

Шуменски университет, Катедра „Психология“ 

Гр. Шумен,  ул. Университетска 115. 

Преподаване, провеждане на изпити, научно-изследователска и 

практико-приложна дейност.  

 

 

 

16.05.2005 г. 

 

 

 

Доцент по Педагогическа и възрастова психология 05.06.05. 

Шуменски университет, Катедра „Психология“ 

Гр. Шумен,  ул. Университетска 115. 

Преподаване, провеждане на изпити, научно-изследователска и 

mailto:stoykoivanov@abv.bg


 

 

1996 г 

 

 

 

1988 г. 

   

практико-приложна дейност.  

 

Извънреден доцент по Педагогическа и възрастова психология 

05.06.05. 

Шуменски университет, Катедра „Психология“ 

Гр. Шумен,  ул. Университетска 115. 

  

Научен сътрудник по психология на спорта – НСА „В. Левски“, 

София 

 

1986 г. 

 

 

1981 – 1986 г.  

Асистент по обща и възрастова психология – ШУ „Епископ К. 

Преславски“ гр. Шумен 

 

Учител по психология и обществознание в гр. Хасково и гр. Джебел 

   

   

  

Образование и обучение  

  

2010 г. 

 

1990  г.  

 

1982  г. 

Доктор на педагогическите науки 05.07.01. 

 

Доктор по психология 05.06.05. 

 

Магистър по психология 

 

  

Майчин (и) език (езици)  български 

  

Чужд (и) език (езици) Руски 
Разбиране Разговор Писане 

Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно изложение 

 

Много 
добро 

Много 
добро 

Много добро Добро Добро 

 

 

Социални умения и 

компетенции 

Умения за работа в екип. Управление на конфликти.  

  

Организационни умения 

и компетенции 

Лидерски умения.  

  



  

  

                                                      

Компютърни умения и 

компетенции 

Различни програми за текстообработка, статистическа обработка на 

данни. 

  

   

Свидетелство за 

управление на МПС 

№281261440 изд. Гр. София, категория „В“, 11.08.1983 г. 

  

Допълнителна 

информация 

  

                     1997-1998 г. 

                     2005-2009 г. 

                     2008-2011 г. 

                              1994 г. 

                              1982 г. 

                              2008 г. 

                            

                     2001-2004 г. 

 

 

                            

  2010-2012 г. 

 

                     2010-2012 г. 

 

 

                   2009-2017 г. 

Ръководител на катедра „Педагогика и психология“ на ШУ 

Ръководител на катедра „Псикология“ на ШУ 

Член Факултетския съвет на Педагогическия факултет на ШУ 

Член на Съюза на учените 

Член на Дружеството на психолозите в България 

Член на Асоциацията на професорите от славянските страни 

Участие в Българо-холандски проект MATRA „Трансформация на 

управлението  на образованието в България“. Ръководител на пет 

вътрешноуниверситетски проекта на ШУ.  

 

Обучител по Програма „Глобални библиотеки – България“. 

Обучител на докторанти и асистенти за усъвършенстване на 

комуникативната и методическата им подготовка – ШУ „Епископ 

Константин Преславски” и РУ „Ангел Кънчев”.   

Лектор на курсове за повишаване на квалификацията на митническите 

служители на тема „Култура на поведение – работа с клиенти“. 

Обучител към Центърза развитие на човешките ресурси и регионални 

инициативи към Министерството на труда и социалната политика.   

Над 170 научни публикации.   

  

 

 
 


