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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1056
2. Наименование на учебната дисциплина: Клинична психология
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: 3
6. Семестър, в който се изучава: 6
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Иванов
9. Резултати от обучението: знания и умения за работа на клиничния психолог в
соматичната и психиатрична клиника - за психодиагностика и изготвяне на
психологично заключение за нарушенията на когнитивните процеси, интелекта,
личността и настъпилата личностова промяна; за системно подпомагане на пациентите
в клиника и амбулаторно лечение, за консултиране на определении проблем свързани с
болестта и възможностите за ресоциализация.
10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: „Психология на личността”,
„Възрастова психология ”, „Психопатология”
12. Съдържание на курса: Обучението в курса е насочено към системни знания и
методи за психодиагностична оценка и кризисна интервенция при остри състояния на
психична криза. Изграждане на  знания и базови умения за провеждане на
поведенчески техники за постигане на релаксиране, отреагеране и балансиране на
психосоматичните връзки и преодоляване симптомите на психичната криза.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Карвасарский Б.Д. (ред.) (2004). Клиническая психология, 3-е изд., Питер
Матанова, В. и кол. (ред.) (2016). Случаи от практиката на клиничния психолог, Варна,
Стено
Тръл, Т., Принстайн, М. (2016). Клинична психология, Изток – Запад
Холмогорова, А. (ред.) (2010). Клиническая психология: в 4 т: учебник для студ. высш.
учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
Barlow, D. (Editor) (2014) Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-By-Step
Treatment Manual, Guilford Publications
Caltabiano, M.L.; Ricciardelli, L. (2013). Applied Topics in Health Psychology, Wiley-
Blackwell
Dempster, M. (2013). A Research Guide for Health and Clinical Psychology, New York:
Palgrave Macmillan
Emerson, E. et al . (eds.) (2013). Clinical Psychology and People with Intellectual
Disabilities, 2nd ed., Chichester: WILEY-BLACKWELL
Groth-Marnat, G.; Wright, A.J. (2016). Handbook of Psychological Assessment, 6th Edition,
Wiley-Blackwell
Hughes, J., Youngson, S. (eds.) (2009). Personal Development and Clinical Psychology,
Chichester: WILEY-BLACKWELL
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии,
тренингови форми, презентации



15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка е средноаритметична от
оценката на писмен и устен изпит. Писменият изпит е реферат, който се защитава пред
група; устния изпит е по конспект и участието по време на семинарни занятия.
Оценяването на студента се формира от оценките в две основни области: степента на
изградените системни знания по тематичните области и разбирането за същността на
професионалните умения на психолога консултант
16. Език на преподаване: български, английски


