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28.03.2019 Г. 

КОМИСИЯ 
 

Председател: 
доц. д-р Татяна Коцева 
 
Членове: 
доц. д-р Диана Попова 
доц. д-р Красимира Минева 

доц. д-р Зорница Ганева 



ЗАЛА 422 

09.00 ч. Откриване  – проф. д-р Мария 
Алексиева, декан на ЦХН 

 

09.10 ч. Неделина Маламова, Емилия 
Каспарян, Деница Кижева 

сп. Психология, ІІ курс 

"Емоционална интелигентност и 
алекситимия" 

 научен консултант: доц. д-р 
Михаил Проданов 

09.30 ч. Яна Зербулова 

сп. Психология, ІІ курс 

„Детският страх от медицински 
манипулации“ 

научен консултант: доц. д-р 
Диана Циркова 

09.50 ч. Доротея Неделчева 

сп. Психология, І курс 

„Езикът на лъжата. Детекция на 
измама посредством фациални 
източници на информация"  

научен консултант: доц.  д-р 
Татяна Коцева 

10.10 ч. Симеон Стайков 

сп. Журналистика и връзки с 
обществеността, II курс 

"Сблъсъкът на поколенията или как 

залязва класическата телевизия" 

научен консултант: проф. дфн 
Калина Лукова  

10.30 ч. Благовеста Звездова, Яна Димчева 

МП Предучилищна и начална 
училищна психология 

„Корелация на агресивно и 
просоциално поведение при 
ученици в средното детство“ 

научен консултант: доц. д-р Пепа 
Митева  

10.50 ч. Мая Тодорова 

МП Психологично консултиране 

„Изследване на личностната 
рефлексия на деца от НУВ (2 клас)“ 

научен консултант: проф. д-р 
Йонка Балтаджиева  

11.10 ч. Ейля Бехатова 

МП Публични комуникации и 
социална психология 

"Фалшивите новини около едно 
убийство" 

научен консултант: доц.  д-р 
Диана Попова 

11.30 ч.  Ваня Аврамова, Стилияна Пелова  

МП Социално консултиране и 
психология  

„Равнища на гняв, агресия и 
емпатия при юноши, активно 

занимаващи се със спорт“ 

научен консултант: доц. д-р Пепа 
Митева  

11.50 ч. Гергана Аврамова – Тодорова 

докторант ДП Предучилищна и 
начална училищна педагогика 

„Арт терапевтични приказки и 
карти като стимулен материал в 
процеса на формиране на 
емоционална интелигентност“ 

научен консултант: доц. д-р Пепа 
Митева  

12.10 ч. Силвия Марушкина 

докторант  Предучилищна и 
начална училищна педагогика 

„Формиране на социална 
компетентност при ученици в 
начален етап на обучение 
(ръководство за учители)“ 

научен консултант: доц. д-р Пепа 
Митева 

 
13.00 ч. Награждаване на отличените 
студенти и закриване на прегледа на СНТ  


