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Факултет: Юридически
Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
Специалност: Психология, Магистърска програма - Приложна психология
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код : PSY 3086.
2. Наименование на учебната дисциплина: Социалнопсихологически тренинг.
3. Вид: Задължителна.
4. Цикъл: Къса.
5. Година от обучението: Първа.
6. Семестър: Втори.
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: Доц. д-р Даниела Андонова.
9. Резултати от обучението: Придобиване на научни знания за социалнопсихологическата
природа на груповия тренинг и развитие на умения за психотерапевтичен контакт.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Базова психологическа подготовка, пред-
условни дисциплини са «Социална психология», «Психология на личността»,
«Психопатология».
12. Съдържание на курса: Лекционният курс е интеграция между теоретични и практически
занятия, подчинени на идеята за построяването на работата с клиенти в съответствие със
социално психичната природа на личността.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
Задължителна литература:
Бонгар, Б и Блютлър, Лари. Пълен наръчник по психотерапия. С. 2002.
Герчева-Несторова, Г. (в съавт.). Комуникативни умения (наръчник). В. 2009.
Иванов, Кр. Оценка на психосоматичния риск в психологичното консултиране. В. 2012.
Московичи, С. Социална психология. С. 2007.
Психоанализата. Идеи и последователи. Под ред. на В. Николова. Бл. 2007.
Рудинеско, Е. И., Плон, М. Речник на психоанализата. С. 2000.
Фром Е. Революция на надеждата. С. 2006.
Юнг К.Г. За основите на аналитичната психология. Плевен, 1995.
Buss, A. N. Self-consciousness and social anxiety. San Francisco. 2010.
Rimm, D. C. & Masters, J. C. Behavior therapy: techniques and empirical findings (4 ed.). N. Y.,
2011.
Препоръчителна литература:
Б е р н а с к о н и, В. Неврозата на властта. С. 2001.
Фройд, З. Въведение в психоанализата. С. 1989.
Кондрашенко, В.Т., Донской, Д.И. и Игумнов С.А. Общая психотерапия. М. 2001.
Colman, A. M. A Dictionary of Psychology. Oxford University. N. Y. 2012.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции и практически
занятия.
15. Методи за оценка и критерии: Практически наблюдения, тестове с отворени въпроси и
защита на индивидуални разработки. При оформянето на окончателната оценка се взема
предвид успеха от текущия контрол, активността и участието на студента в учебния процес,
качеството на изпълнената семинарна задача и разработена курсовата задача. Методите за
оценяване се изразяват в поставяне на задачи във формата на семинарни задачи и контролни
работи 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
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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 с отворени
въпроси върху теми 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 език.


