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Специализиран курс за докторанти към ЦО на БАН 

Наименование на курса: 

ЛИЧНОСТ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 

PERSONALITY, WELL-BEING AND MENTAL HEALTH  

Лектор:  

проф.  д-р Ергюл Таир 

Prof. Ergyul Tair, PhD 

Департамент «Психология», ИИНЧ 

Email: ergyul_tair@yahoo.com 

Tel.: +359 896 646 257 

Хорариум: 30 учебни часа, 20 кредита 

Attendance: 30 hours, 20 credits 
 

Анотация: 

Съдържанието на курса е систематизирано върху основните направления в 

психология на личността, като акцент е поставен върху съвременните 

биологични, когнитивни и диспозиционни модели. Основната част на курса 

акцентира върху различни модели, които очертават оригинални 

разбирания за структурата на личността, наред с методите за тяхното 

измерване. Специално внимание се отделя на съвременните изследвания, 

които предоставят доказателства за ролята на личностните характеристики 

в обучението и работата, по отношение на субективното благополучие и 

психичното здраве.  
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Докторантският курс е насочен към психолози, социолози и други 

специалисти от сферата на обществените науки. 

 

Annotation: 

The content of the course is systematized on the main directions in personality 

psychology, with an emphasis on modern biological, cognitive and dispositional 

models. The main part of the course focuses on different models that outline 

original understandings of personality structure, along with methods for 

measuring them. Special attention is paid to contemporary research, which 

provides evidence of the role of personal characteristics in education and work, 

on subjective well-being and mental health. 

The course is referring to PhD students in psychology, sociology, economics and 

other social sciences. 
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