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Справка за дейността
на
Красимир Кръстев Иванов
кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
професионално направление 3.2. Психология
(Физиологична психология, консултативна психология)
Държавен вестник бр 20/ 9 март 2012
Критерии и показатели за оценка на кандидата:
1. Във връзка с учебната дейност:
Аудиторни и извънаудиторни занятия
Разработване на лекционни курсове:
1.1 ОКС бакалавър
„Психофизиология на двигателната активност”
30 часа лекции, 15 часа упражнения
„Психология на кризисни и екстремални ситуации”
30 часа лекции, 15 часа упражнения
„Психология”
30 часа лекции, 30 часа упражнения
„Долекарска помощ”
30 часа лекции
1.2 ОКС магистър
„Подходи и направления в психологичното консултиране”30 часа лекции
„Проективни методи и експертизи”
15 часа лекции, 15 часа упражнения.
Нововъведения в методите на преподаване, се изразяват в:
Разработване на симулативни техники на работа по казус за тренинг в умения за
водене на структурно-динамичен модел на интервю и базови умения за психологично
консултиране
Разработване на интерактивни модели на обучение в специализирани умения за
психологично консултиране и кризисна интервенция
Въвеждане на ЕЕГ изследване за психофизиологични параметри в обучението при
специализираните модули за психологично консултиране
Осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или
научната организация:
Провеждане на практическо обучение в реална клинична и консултативна среда;
Провеждане на супервизия в клинична и консултативна база

Публикувани учебни материали :
„Психологично консултиране”/ръководство/ Петкова П ,Иванов Кр,
изд. ВСУ „Черноризец Храбър” ISBN 978-954-560-2
„Психологично
консултирани
и
психофизиологични
основи
психосоматиката”/практическо ръководство Част 1/ Иванов Кр, Куков К
Изд. ВСУ„Черноризец Храбър” ISBN 978-954-715-542-8
„Диагностика на нарушенията на паметта/практическо ръководство/
Петкова П ,Иванов Кр, Куков К
Изд. ВСУ„Черноризец Храбър” ISBN 978-954-715-544-2

на

Работа със студенти в научноизследователски и художественотворчески
проекти;
Интерактивни обучения и треннинги в лаборатория за психодиагностика и
психофизиологични изследвания на Института за психологично консултиране.
Тренинги със студенти в Център за кризисна интервенция .
2. Във връзка с научноизследователската дейност:
Активно членство в:
Дружество на психолозите в България
Български лекарски съюз
Българска асоциация по когнитивно поведенческа психотерапия
Българска асоциация по клинична и консултативна психология
Научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в
международни издания; публикувани след придобиване на докторска степен.
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Други значими постижения (по преценка на кандидата):
Участие в създаването на:
Психологична лаборатория за психофизиологични изследвания, в която се
провеждат специализирани практически модули в психодиагностични изследвания и
онагледяване на психосоматични разстройства, които са част от магистърските
програми и следдипломната квалификация.
Изграждане на Институт за психологично консултиране на ВСУ, в който се
провеждат програми от следдипломна квалификация за психолози, лекари, социални
работници и други професии. Институтът разработва проекти за взаимовръзка по
обучителните програми с психологични бази за клинична и консултативна психология,
медицински бази по психиатрия, неврология, кардиология. В института се разработват
стандарти за добра практика в психологичното консултиране, които се интегрират в
практическото обучение на специализиращите професионалисти. Тези стандарти са в
съответствие с Европейските стандарти на добра практика. В института се провеждат
научно изследователски проекти, които се реализират като докторски дисертации или
като част от международни изследвания или обучителни програми в областта на
психологичното консултиране, психотерапия и експертните оценки за медицинската и
съдебна практика.
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