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Факултет: Юридически
Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
Специалност: Психология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 2003.
2. Наименование на учебната дисциплина: Юридическа психология.
3. Вид: По избор.
4. Цикъл: Първи.
5. Година от обучението: Четвърта.
6. Семестър: Осми.
7. Брой кредити: 4,5.
8. Име на лектора: Доц. д-р Петър Кирилов Нешев.
9. Резултати от обучението: По време на обучението студентите овладяват умения

за извършване на психологически анализ на криминалното поведението и
противоправното съзнание. Обучаемите придобиват компетентност за адекватно
прилагане на психологически личностни въпросници. Обучението включва
психологическо портретиране на извършители на правонарушения и
представяне на специфичните личностни разстройства на лица с криминално
поведение.

10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Няма.
12. Съдържание на курса: Цел на обучението е формиране на знания за

теоретичните подходи, основните идеи, понятия, проблеми и методи в
юридическата психология. Съществено място в лекционния курс е отделено на
психологическите аспекти на криминалното поведение, агресията и
конфликтите. Разгледани са темите лидерство и престъпност, мотиви и
класификация на мотивите за извършване на престъпления, типологии на
престъпника.

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

Задължителна литература
1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. София.
2. Ганчевски Б. (2011). Психодиагностика на криминалното поведение. София.
3. Маджаров, Е. (2007). Юридическа психология. София.
4. Нешев, П. (2013) Проблеми на юридическата психология. Електронно издание на
ВСУ «Черноризец Храбър», рубрика «Психология и социални дейности».
5. Нешев, П. (2012). Социална психология. Варна.
6. Нешев, П. (2013). Политическа психология. Варна.
7. Нешев, П. (2014). Юридическа психология. Варна.
8. Стаменкова Н. (2009). Професионална психодиагностика (2-ро допълнено изд.).
Варна.
9. Станков, Б. (2009). Организирана престъпност, София.
10. Brooks-Gordon, B., Freeman, D. (2006), Law and psychology. Oxford.
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11. Kapardis, A. (2010). Psychology and law: A critical introduction. Third edition.
Cambridge.

12. Roesch, R., Hart, S., Ogloff, J. (2011). Psychology and low: The state of the
discipline. New York.
Препоръчителна литература
1. Першина, О., Фабер, Я. (2011). Краткий курс по юридической психологии.

Учебное пособие, 3-е издание. Москва.
2. Станков, Б. (2006). Психология на престъплението. София.
3. Чуфаровский, Ю., Еникеев, М. (2007). Юридическая психология. Учебник 10-е
издание. Москва.
4. Myers, D. (2013). Psychology. 10 edition. New York.
5. Tredoux, C. (2005). Psychology and law. New York.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: В процеса на

обучение се използват методи като системно изложение на учебния материал
(лекция) и дискусия.

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. Критериите за оценка са по
отношение на точността, адекватността на анализа и коректността на направената
интерпретация. Още в първия час, при въвеждането на студентите в предметната
област те се информират, че изпълнените от тях задачи се оценяват по точкова система
и тази оценка, като текуща може да бъде окончателна за семестъра, в случай на
неудовлетвореност – студентът има възможност да се яви на писмен изпит тест върху
въпроси от конспекта. Оценка Отличен 6А се поставя при общо получени 10 т.;
Отличен 6В – при получени средно 9-8 т.; Много добър 5В – при 7-6 т.; Много добър
5С – 5 т.; Добър 4D – 4 т.; Среден 3Е - 3 т.; под 3 т. – 2F Слаба оценка.

16. Език на преподаване: Български.


