Утвърдил:
Доц. д-р Даниела Карагяурова
/ръководител катедра „Психология”/

Справка за дейността
на д-р Ваня Господинова Христова
хон. ас. към катедра „Психология” на ВСУ „Черноризец Храбър”
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”
по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа
и възрастова психология (Психология на развитието)
(Държавен вестник, бр. 51 от 07.07.2015 г.)
Критерии и показатели за оценка на кандидата:
1. във връзка с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия
- разработване на методически материали за лекционни курсове по
дисциплините: „Психология на развитието на възрастните”, „Психология на
развитието в детско-юношеската възраст”, „Организационна психология” за
ОКС „бакалавър”.
- разработване на лекционен курс по дисциплината „Психология на развитието
на възрастните“ за ОКС „магистър”.
нововъведения в методите на преподаване
съчетаване на изнасянето на лекционния материал с дискусионни форми на
неговото възприемане; развитие на умения за критично мислене.
б) публикувани учебни материали
1. Христова, В. (2015). Личността в развитие и криза – детство и юношество.
ВСУ „Черноризец Храбър“, Университетско издателство, Варна. ISBN 978-954715-641-8.
2. Христова, В. (2015). Личността в късна зряла възраст – психически
характеристики и предизвикателства (учебно помагало). Албатрос, София, ISBN
978-954-751-115-6.
в) работа със студенти в научноизследователски и художественотворчески
проекти;
рецензент на дипломни работи на дипломанти от ОКС „бакалавър”от
специалност „Психология”.
2. във връзка с научноизследователската дейност:
а) участие в научноизследователски проекти
участие с доклади в международни и национални научни форуми
- в международни научни форуми – 3
- в национални научни форуми – 2
членство в професионална организация
Съюз на учените в България

б) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в
международни издания; публикувани след придобиване на докторска степен.
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1. други значими постижения (по преценка на кандидата):
- участие в подготовка и провеждане на конференция по психология във
ВСУ – „Приложната психология: възможности и перспективи”
- участие в заседания на катедра „Психология“ на ВСУ „Черноризец
Храбър”
- организация и провеждане на преддипломен стаж и практика на
магистранти.

Дата: 02.09.2015 г.

Подпис:
(д-р Ваня Христова)

