
Факултет: Юридически
Катедра: „Психология”
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Специалност „Психология”
Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: SPO 1007
2. Наименование на учебната дисциплина: Спорт
3. Вид : задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: от I до IV курс
6. Семестър: от I до VIII семестър
7. Брой кредити: 8
8. Име на лектора: Катерина Чонгова
9. Резултати от обучението: Учебната дисциплина е насочена към изграждане и

развиване на основните двигателни качества – сила, бързина, издръжливост,
гъвкавост, ловкост, равновесна устойчивост и координационни способности
чрез физически упражнения, спортни игри и туризъм в професионално
приложен аспект.

10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: От обучаемите се изисква да са

клинично здрави
12. Съдържание на курса: Развиване и подобряване на двигателната култура и

функционалната годност, чрез целенасочено развиване и усъвършенстване на
основните двигателни качества със средствата, формите и методите на
физическото възпитание; Поддържане на общата физическа дееспособност чрез
формиране на умения, навици и мотиви за здравословен начин на живот в
професионалната дейност.

13. Препоръчителна литература за четене: Малчев М. и колектив, Туризъм,
алпинизъм и ориентиране. изд.Фабер, В.Т., 2011; Маринов С., Съвременни
видове туризъм. изд. Наука и икономика, В., 2011; Илиев И., Чонгова К.,
Фитнесът като индивидуална изява на съвременния човек, изд. Авангард Прима,
С., 2010

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Повишаване на
физическата дееспособност чрез изучаване на спортовете баскетбол, волейбол,
тенис, тенис на маса, бадминтон и др. през II, III и VIII-ми семестър;
туристически походи през I, IV, V, VI,VII семестър; спортен празник по веднъж
на семестър през целия период на обучение.

15. Методи за оценка и критерии: Оценката се формира от активността и
присъствието на студентите в занятията и покриване на тестова батерия
„Еврофит“ за физическа дееспособност. Форми на оценяване и относителна
тежест (%) на всеки елемент от оценяването: практически изпит – 80 %,
активност и присъствие в практическите упражнения – 20 %.До изпит се
допускат студенти, посещавали 75% практическите упражнения в периода на
обучение. При успешно положен изпит студентите получават 8 кредита.

16. Език на преподаване: български, английски


