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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: PSY 1028
2. Наименование на учебната дисциплина: Психология на интелекта
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Андонова
9. Резултати от обучението: Основната цел на обучението по учебната

дисциплина „Психология на интелекта” е студентите да придобият научни знания
за същността и природата на интелекта, за неговото място в живота на човека и
обществото, както и за факторите на развитие на умствените способности.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Основна предпоставка за

включване в обучението на учебната дисциплина „Психология на интелекта” е
наличието на обща стандартна семантична интелигентност и мотивация за успешно
учене и развитие.

12. Съдържание на курса: усвояват се понятия за същността, природата и
развитието на интелекта; запознават се с инструментите за изследване и измерване
на интелигентността; усвояват се първични умения за тестиране на
интелектуалното развитие.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: :

Задължителна
1. Герчева, Г. Личност и общуване. Изд. «Албатрос», С., 2010
2. Минчев, Б. Обща психология. Изд. «Сиела», С., 2009
3. Нешев, П. Проблеми на социалната психология. Изд. «Фабер»,  В.

Търново, 2010
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и

упражнения.
15. Методи за оценка и критерии: Методите за оценяване се изразяват в

поставяне на задачи във формата на контролни работи и курсови задачи в часовете
и индивидуални задачи за изпълнение извън аудиторията. След представянето им
те се подлагат на проверка и оценка от преподавателя.

Оценка Отличен А се поставя при общо получени 10 т.; Отличен В – при
получени средно 9-8 т.; Много добър В – при 7-6 т.; Много добър С – 5 т.; Добър D
– 4 т.; Среден Е - 3 т.; под 3 т. – слаба оценка.

16. Език на преподаване: български


