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       От планираните 15 доклада в секция „Приложна психология“ бяха 

изнесени 14 доклада, представени от 16 студенти. Студентът Мирослав Петков 

не взе участие в секцията. Автори на 6 от докладите са 7 студенти от ОКС 

Бакалавър „Психология“, на 5 от докладите са 5 студенти от ОКС Магистър 

„Приложна психология“ и на 3 от докладите са 4 студенти от ОКС Бакалавър 

„Социални дейности“.  

        Всички изнесени доклади представяха резултати от самостоятелно 

проведени от авторите емпирични изследвания. Участниците в секция 

„Приложна психология“ демонстрираха висока изследователска 

компетентност, съчетана с вътрешна мотивация и ентусиазъм в практическото 

приложение на придобитите по време на следването си знания. Самите 

презентации се открояваха с оригиналност, изобретателност и удачност в 

илюстрирането на представяните идеи и резултати от собствените проучвания. 

В процедурно отношение представянето на изследователските доклади от 

студентите се отличаваше с прегледност, стройна последователност и умерена 

балансираност. Всичко това даваше ясна представа за провежданите 

изследвания в рамките на здадените времеви граници за презентиране. 

        Основната част от докладите на участници разглеждаха значими 

позитивни измерения на личностното функциониране и саморегулация в 

контекста на реални жизнени условия. Самостоятелните проучвания на 

студентите бяха насочени към проблеми на жизнения смисъл, 

удовлетворението от живота, психичното благополучие, самоактуализация и 

благодарността. Логично в част от тези доклади беше изследвано влиянието 

социалните ограничения, наложени от пандемията на КОВИД 19. 

       Друга застъпена тема в изследванията на участниците беше тази за 

Бърнаут синдрома. В три от представените доклади  бяха изнесени резултати 



от емпирични изследвания на измеренията и рисковете от професионалното 

прегаряне при специалисти от три различни професионални области. 

Разработките се открояваха със значимостта на практичската си приложимост. 

      Трета част от докладите съдържаха интересни аспекти в изследване 

отношението на потребителите към професиите на психолога и социалния 

работник и оценките за практическата занчимост на тези хуманни професии.  

       Със своите разработки се откроиха студентите Кристина Димитрова, 

Димитър Илиев и Стефания Попова. 

 


