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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY3042
2. Наименование на учебната дисциплина: Психология на маркетинга, рекламата и

PR
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лекторите: доц. д-р Бойчо Бойчев.
9. Резултати от обучението: целта на курса е да се усвоят основните знания и

умения за използването на психологически методи и средства в различните
области на бизнеса, политиката, обществените дейности и др.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Учебният курс е

интердисциплинарен, а в структурата на магистърската програма пряко
взаимодейства с учебните дисциплини, имащи по-пряко отношение към
използването на човешкия потенциал в маркетинга – “Психология на
съзнателното и безсъзнателното”, “Психоанализа”, “Управление на човешките
ресурси”.

12. Съдържание на курса: В процеса на обучението ще се изучават:
психологическите характеристики на маркетинга като дейност;
психологическите страни на възприемането на продукта, цената и продажбата
му; психология на рекламното въздействие в целия диапазон на реализиране на
рекламата и в процеса на рекламната комуникация; психология на PR и
основните PR-техники; психологическа ефективност на имиджовите технологии.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Маккей, М., М. Дейвис, П. Фенинг.
Посланията (комуникационните умения). С., 2009; Ценьов, Вит. Психология на
рекламата. С., 2007; Чалдини, Р. Пред-убеждаването. Скритите механизми на
ефикасното влияние. С., 2016; Витале, Джо. Хипнотичните думи (как да
привлечем клиентите с думи). С., 2011; Измайлова, М. А. Психология рекламы.
М., 2008. The Psychology of Advertising. Bob M. Fennis, Wolfgang Stroebe.
Published in 2010. By Psychology  Press; 27 Church Road, Hove, East  Sussex; Roger
Dawson. Secrets of Power Negotiating,  Career Press, U.S.A. 1999; Bradley J. Sugars.
Instant Advertising, 2006.

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: Обучението завършва със семестриален изпит:
курсова работа (психологически анализ на маркетингов, рекламен или PR
продукт, ) на тема, съгласувана с преподавателя.

16. Език на преподаване: български.


