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Критерии и показатели за оценка на кандидата:
1. Във връзка с учебната дейност:
а) Аудиторни и извънаудиторни занятия
Разработен е лекционен курс по дисциплината „Позитивна психология” за ОКС
„бакалавър”.
В учебната дейност се прилагат съвременни методи на преподаване и оценяване:
- разработени са презентационни материали;
- по време на семинарни упражнения студентите представят работата си по
предварително поставените самостоятелни задачи или групови проекти, като се
насърчават компютърните презентации. Системата за оценяване е известна на всички
студенти и включва като съществен компонент участието в дискусии, с голяма тежест
на предлагането на тема за дискусия и воденето на дискусия. Съществена роля в
оценяването по преподаваните дисциплини имат креативността и критичното мислене.
б) Публикувани учебни материали
Учебно помагало по Педагогическа психология, публикувано в електронен вид в
Ресурсен център Е-литера (http://www.e-litera.com).
в) Работа със студенти в научноизследователски проекти
Доклад в съавторство със студент от специалност Психология, изнесен на
Международна научна конференция „15 години Философски факултет” във ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, 19-20 ноември 2010 г.
Емпирично проучване в екип със студенти на нагласите на студентите от ВСУ и
работодатели от гр. Варна към полагането на почасов студентски труд.

2. Във връзка с научноизследователската дейност:
а) Участие в научноизследователски проекти:
- Участие в проект DOLCETA на Европейската комисия, Генерална дирекция
„Здравеопазване и защита на потребителите”;
- Участия с доклади:
в международни научни форуми – 6;
в национални научни форуми – 4.
б) Научни и научно-приложни разработки:
Наръчник за обучение на обучители по проект DOLCETA на Европейската
комисия.
в) Приложени в практиката резултати от научни изследвания:
Тренинг за педагогически умения с учители от ОДЗ № 5 „Славейче”, гр. Варна
г) Научни публикации (печатни и електронни):
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3. Други:
Участие в обезпечаването на информационни материали за Катедра
„Психология“ на информационния портал на ВСУ „Черноризец Храбър”;
Организационен секретар на Научна конференция „Приложната психология в
България – възможности и перспективи”, провеждаща се всяка година във ВСУ
„Черноризец Храбър”.
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