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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1141
2. Наименование на учебната дисциплина: Психология на оптималното функциониране

на личността
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора-четвърта
6. Семестър: трети-осми
7. Брой кредити: 5
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Андонова
9. Резултати от обучението: След завършването на курса студентите:
- ще познават целите, методите и теоретичните традиции в областта на оптималното
функциониране;
- ще описват основните аспекти на оптималното функциониране;
- ще познават предикторите и корелатите на основните аспекти на оптималното
функциониране;
- ще могат да дискутират влиянията на личността и опита и взаимодействията им в
детерминацията на оптималното функциониране;
- ще придобият разбиране за своите собствени силни страни и позитивни качества;
- ще научат стратегии за повишаване на субективното благополучие и възприеманото
качество на живота;
- ще придобият умения за добър, удовлетворяващ и изпълнен със смисъл живот;
- ще разполагат с ценен подход за решаване на професионални задачи в своята бъдеща
работа в различни среди – семейна, училищна, организационна.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: За изучаването на курса са необходими

познания по дисциплините Психология на личността, Социална психология,
Психология на развитието в детско-юношеска възраст, Диференциална психология,
Психологически измервания.

12. Съдържание на курса: Курсът представлява преглед на съвременното теоретично и
емпирично познание в областта на оптималното човешко функциониране. Засегнати
са централни теми като щастие, удовлетвореност, смисъл, растеж,
самоосъществяване, ценности, ресурси на личността, на взаимоотношенията и на
социалната среда.

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

Байчинска, К., М. Бакрачева, С. Савова. Статуси на психосоциална идентичност и национална
идентичност, ценности и психично благополучие в юношеска възраст. С., 2009.
Величков, А., М. Радославова, Г. Петков. Оптимално функциониране на личността в социалната
среда. С., 2002.
Голман, Д. Емоционална интелигентност. С., 2000.
Голман, Д. Новата социална интелигентност. С., 2010.



Зиновиева, И. Смисъл и смислова регулация на поведението. С., 2010.
Карагяурова, Д. Просоциалното поведение като междуличностно отношение. Варна, 2010.
Любомирски, С. Пътят към щастието. С., 2010.
Шулц, Д. Психология на растежа. Модели на здравата личност. С., 2004
Abbe, A., Tkach, C., Lyubomirsky, S. (2003). The Art of Living by Dispositionally Happy People.
Journal of Happiness Studies, 4, 385–404.
Peterson C. (2006). Strengths of Character and Happiness: Introduction To Special Issue. Journal of
Happiness Studies, 7:289–291.
Peterson, C., Park, N., Seligman, M. E.P. (2005). Orientations to Happiness and Life Satisfaction: The
Full Life Versus the Empty Life. Journal of Happiness Studies 6, 25–41.
Oxford Handbook of Positive Psychology. Nathan, P. E. (ed-in-chief), Snyder, C. R., Lopez, S. J. (eds).
Oxford University Press, 2009.
Oxford Handbook of Positive Psychology (2 ed.). Lopez, S. J., Snyder, C. R. (eds). Oxford University
Press, 2012.

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), както и подготовка за финалния изпит
(индивидуален курсов проект, емпирично изследване в екип или писмен изпит).

15. Методи за оценка и критерии:
- 30 % от крайната оценка се основава на обобщената оценка от кратки есета, реферати
или доклади за извънаудиторната дейност на студентите. На следващото занятие
студентът получава работата си с кратка писмена рецензия.
- 30 % от крайната оценка се формира от: присъствие и участие в групови дискусии.
- 40% от крайната оценка се формира от финален личен проект, участие в групов
изследователски проект или финален писмен изпит по зададена тема (по избор).
Всеки студент получава индивидуално информация за мотивите на получената оценка.
16. Език на преподаване: български, английски


