
 
 
 

 
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Бакалавърска програма „Психология» 
*************************************************************************************** 

 
ФОРМУЛЯР-ЗАЯВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ НА СТАЖ 

 
1. Точното название на организацията, в която ще се провежда стажа (под "организация" 
разбираме конкретното място - център, клиника, секция, отдел, кабинет, консултация и 
т.н.):                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
 
2. Адрес на организацията:                                                                                                       
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
 
З. Телефон/факс/Е-mail:                                                                                                            
                                                                                                                                                     
 
4. Име и презиме на ръководителя на стажа:                                                                         
                                                           , образование/специалност:                                           
                                                           , телефон и време за контакти:                                      
                                                                                                                                                     
 
5. Описание на институцията: 
а) държавна;   б) общинска;   в) частна;   г) неправителствена;   д) друга 
 
6. Година на създаване на организацията:                                                                              
 
7. Какви са основните професионални роли и дейности, които осъществяват стажантите 
във Вашата организация: 
а)                                                                                                                                                  
б)                                                                                                                                                  
в)                                                                                                                                                  
 
8. Моля посочете сътрудниците на организацията, които могат и имат желание да бъдат 
ръководители на стаж (име и фамилия, длъжност, професионален стаж в психологията): 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Име и фамилия:                                                                                   Подпис:                      
 
 
Длъжност и звание:                                                                             Дата:                           
 
 



 
*************************************************************************************** 

 
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Бакалавърска програма «Психология» 
*************************************************************************************** 

 
ПРАКТИЧЕСКИ СТАЖ 

БЛАНКА ЗА ОЦЕНКА ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СТАЖА 
 
 
Студент-стажант:                                                                                 Ф. №:                             

Организация, в която се провежда стажа:                                                                                    

                                                                                                                                                         

Адрес и телефон на организацията:                                                                                             

                                                                                                                                                         

Име и длъжност на ръководителя на стажа:                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Продължителност на стажа в тази организация:                                                                 часа 

 

Дата:                                          Подпис:                             

 
 

************************************************************************************************* 
Моля отговорете на всички предложени по-долу въпроси за Вашия стаж. 

Благодарим Ви! 
************************************************************************************************* 

 
1. Опишете накратко входното ниво на студента-стажант според Вашите впечатления за 
него. Опишете с думи и оценете с цифри от 2 до 6: 

а) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

б) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

в) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

 
2. Какви цели си поставихте да осъществите със студента по време на стажа му във 
Вашата организация? 

а) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

б) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

в) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

 
3. Каква е Вашата оценка за постигнатите от стажанта/ката резултати (знания, умения, 
опит)? Опишете ги с думи и ги оценете с цифри от 2 до 6: 

а) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

б) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

в) ……………………………………………………………………………………………………… (    ) 

 



4. Имаше ли стажантът/ката достатъчно възможности да придобиете практически 
психологически опит във Вашата организация: 

1 …………. 2 …………. 3 …………. 4 …………. 5 …………. 6 …………. 7 
Твърде малко                    Изключително много 
 
5. В колко изследвания (анкети, експерименти и т.н.) или в работата по колко случая 
участва стажантът/ката по време на стажа си във Вашата организация? 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 
6. В каква степен стажантът/ката използва създадените от Вас възможности, за да развива 
и обогатява своите умения? 

1 …………. 2 …………. 3 …………. 4 …………. 5 …………. 6 ………7 
Твърде малка               Много голяма 
 
7. В каква степен стажантът/ката беше организиран/а (точен/на, системен/на, планиращ/а) 
по време на работата си? 

1 …………. 2 …………. 3 …………. 4 …………. 5 …………. 6 …………. 7 
Много малка                  Много голяма 
 
8. Опитайте се да разпределите (в проценти) времето, което студентът/ката е отделил/а по 
време на стажа за следните три вида дейности (сумата трябва да е 100%): 
а) наблюдаваше Вашата работа - ...............% 
б) работехте съвместно - .............................% 
в) работеше самостоятелно - ......................% 
 
9. Кои са силните страни на студента/ката, кой(я)то сте ръководили по време на стажа? 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 
10. Кои са слабите страни на студента/ката, кой(я)то сте ръководили по време на стажа? 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 

*************************************************************************************** 



 
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Бакалавърска програма «Психология» 
*************************************************************************************** 

 
ПРАКТИЧЕСКИ СТАЖ - БЛАНКА ЗА САМООЦЕНКА НА СТУДЕНТА 

 
 
 
Име:                                             Фамилия:                                                 Ф. №:                        

Академична година: 20......../20........ 

Домашен адрес:                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

Телефон:                                                                                                                                                                                         

 
 
Ориентация, в която се вписва стажа: 
* клинична психология ............................  
* експериментална психология ............. 
* социална и трудова психология ......... 
* психология на развитието ................... 
* училищна психология .......................... 
* невропсихология .................................. 
 
 
Дата на начало на стажа: ................................................................................................ 

Дата на край на стажа: .................................................................................................... 

 

 Подпис: ........................... 

 
 

************************************************************************************************* 
Моля отговорете на всички предложени по долу въпроси за Вашия стаж. 

Благодарим Ви! 
************************************************************************************************* 

 
ЧАСТ ПЪРВА - ПРЕДИ СТАЖА 

 
1. Опишете накратко конкретните цели, които ЛИЧНО ВИЕ си поставяте да реализирате по 

време на стажа в тази организация (знания, умения, опит, др.)? 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Защо избрахте това място за стаж? ........................................................................... 



............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 
ЧАСТ ВТОРА - СЛЕД СТАЖА 

 
1. Какви умения и в каква степен придобихте на това място за стаж? Опишете с думи и 
оценете с цифри от 2 до 6: 

а) …………………………………………………………………………………………….. (    ) 

б) ……………………………………………………………………………………….....…. (    ) 

в) ………………………………………………………………………………….…………. (    ) 

 
 
2. Кои умения очаквахте да придобиете и практикувате на това място за стаж, но не 
успяхте? Защо? 

а) …………………………………………………………………………………………….......... 

б) ……………………………………………………………………………………….....…........ 

в) ………………………………………………………………………………….…………......... 

 
 
3. Имахте ли достатъчно работа по време на стажа? 
 

1 …………. 2 …………. 3 …………. 4 …………. 5 …………. 6 …………. 7 
Твърде малко                 Твърде много 
 
 
4. Получихте ли достатъчна и адекватна подкрепа от ръководителя на стажа (внимание, 
време, информация, помощ, обратна връзка и т.н.)? 
 

1 …………. 2 …………. 3 …………. 4 …………. 5 …………. 6 …………. 7 
Изобщо не получих                         Напълно достатъчно 
 
 
5. Колко полезен бе стажът на това място за Вас? 
 

1 …………. 2 …………. 3 …………. 4 …………. 5 …………. 6 …………. 7 
Изобщо не е полезен          Изключително полезен 
 
 
6. Какво друго бихте искали да споделите във връзка с този стаж? 
 


