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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: PSY 1030
2. Наименование на учебната дисциплина: Психология на личността
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Андонова
9. Резултати от обучението: Курсът по психология на личността има за цел да

запознае студентите с класическото и съвременното познание за природата на
човека и да формира разбиране на биологичните, интрапсихичните, социалните и
културните механизми, които обясняват същността на човешката личност и
нейното функциониране.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимо е студентите да са

преминали курс по дисциплините Увод в психологията, История на психологията,
Когнитивна психология.

12. Съдържание на курса: Курсът представя теоретични концепции, подходи и области
на изследване в психологията на личността. Дисциплината има решаващо значение
във формирането на необходимите знания и умения по психология и е свързана с
много други дисциплини. Освен големите класически теории, в курса са
представени основни изследователски области и теми на дисциплината, които я
представят такава, каквато е днес.

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

Адлер А. Индивидуалната психология. Практика и теория. С., 2004 г.
Величков, А. Предполагаемите светове на личността. С., 2001.
Величков, А. Психология на индивидуалното социално поведение. С., 2006.
Карагяурова, Д. Просоциалното поведение като междуличностно отношение. Варна,
2010.
Коул, М. Социокултурна психология. С., 2000.
Маслоу, Е. Мотивация и личност. С., 2001.
Селигман, М. Как да бъдем оптимисти. С., 2001.
Уиникът, Д. Игра и реалност.С., 1999.
Франкъл, В. Смисълът на живота. С. 1994.



Фройд, А. Егото и защитните механизми. С., 2000.
Фройд З. Психоанализа - теория и терапия. С., 2005.
Фром Е. Да имаш или да бъдеш. С., 2012.
Чиксентмихайи, М. В поисках потока: Психология включенности в повседневность.
М., 2011.
Шулц, Д. Психология на растежа. Модели на здравата личност. С., 2004.
Шулц, Д., С. Шулц. История на модерната психология. С., 2006.
Юнг К. Г. Архетиповете и колективното безсъзнавано. Плевен, 1999.
Corr, P. J. & Matthews, G. (2009) The Cambridge Handbook of Personality Psychology.
Cambridge University Press
Ewen, R. B. (2003). An Introduction to Theories of Personality (6th edition). Psychology
Press
Burger, J. M. (2010). Personality, (8 edition). Wadsworth Cengage Learning
Matthews, G., Deary, I. J. & Whiteman, M. C. (2009). Personality Traits. Cambridge
University Press
Richard M. & Ryckman, R. M. (2007). Theories of Personality, (9 edition). Thomson
Wadsworth

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: В аудиторната заетост
се използват лекция и дискусия. Извънаудиторната заетост включва подготовка за
следващите занятия (изготвяне на самостоятелни работи по зададени проблеми и
работа с литературни източници и изработване на индивидуален курсов проект),
както и подготовка за финалния писмен изпит.

15. Методи за оценка и критерии: Оценката се формира от: 20% – участие в занятията,
30% – представяне и защита на курсова работа и 50 % – финален писмен изпит –
тест. Тестът съдържа 30 айтема в различни формати (множествен избор,
принудителен избор, есе въпроси). Количествените критерии за оценка на теста са:
95 % правилни отговори – 6 А; 90 % – 6 В; 85 % – 5 В; 80 % – 5 С; 75 % – 4 С; 70 %
– 4 D; 65 % – 3 Е; до 64 % – 2 F. Критериите за общата оценка са: овладяване на
понятийния апарат на дисциплината и демонстриране на задълбоченост и
осмисленост на усвоеното знание. Всеки студент получава индивидуално
информация за мотивите на получената оценка.

16. Език на преподаване: български, английски
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