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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 3003.
2. Наименование на учебната дисциплина: Екзистенциална психология.
3. Вид: Задължителен.
4. Цикъл: Къса.
5. Година от обучението: Първа.
6. Семестър: Втори.
7. Брой кредити: 1,5.
8. Име на лектора: Доц. д-р Ивайло Лазаров.
9. Резултати от обучението: Студентите следва да придобият теоретични знания за
фундаменталното значение на основните проблеми на човешкото съществуване спрямо
регулацията на индивидуалното поведение. Те формират умения да разграничават
универсалните от културно-специфичните аспекти на психичното преживяване на основните
проблеми на индивидуалното съществуване.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Няма.
12. Съдържание на курса: Запознаване на студентите с особеностите на екзистенциалната
психология и частните й проблеми - смъртта в различните култури и през погледа на
различни религии и философии, културната диференциация, смисъла на живота в различните
култури и проблема за самоубийството.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
Задължителна литература:
А г р о н о м о в, А. Джихад – свещената война. София, 2002.
Георгиев, Л. Критика на етнонационалния рационализъм. София. УИ „Св. Климент
Охридски“, 2013.
Георгиев, Л. Критика на политическия рационализъм. София. УИ „Св. Климент Охридски“,
2013.
Георгиев, Л. Критика на историческия рационализъм. София. УИ „Св. Климент Охридски“,
2013.
Д ю р к е м, Ем. Самоубийството. София, 1999.
Лазаров, Ив. Парадоксалната феноменология на другостта (Другият: социален образ,
екзистенциален опит, онтологична структура). Варна, УИ „Черноризец Храбър”, 2010
B a e r, J.; Kaufman, J. C. & Baumeister, R. F. (2008). Are We Free? Psychology and Free Will.
Oxford University Press.
E r n e s t o Spinelli, E. (2007). Practising Existential Psychotherapy: The Relational World. Sage
Publications.
Препоръчителна литература:
А р х и м а н д р и т Серафим. Нашата любов – беседи върху 10-те Божи заповеди. София,
1993.
К о с т о в, И. Световни религии. София, 2000.
G I g e r e n z e r, G. (2008). Rationality for Mortals: How People Cope with Uncertainty. Oxfоrd
Univеrsity Prеss.
Lazarov, I. (2010) Is a Hyperbole of Exteriority phenomenologically acceptable? – статия. – E-
journal на ВСУ „Черноризец Храбър”, бр. 2, 2010, ISSN 1313 – 7514, линк към статията:
http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Ivaylo_Lazarov-Is_a_Hyperbole_of_Exteriority_Phenomenologically_Acceptable.pdf.
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Lazarov, I. (2010) On the existential and phenomenological Idea of Time – статия. – E-journal на
ВСУ „Черноризец Храбър”, бр. 2, 2010, ISSN 1313 – 7514, линк към статията:
http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Ivaylo_Lazarov-On_the_Existential_And_Phenomenological_Idea_of_Time.pdf.

R u t h Davis Konigsberg, R. D. (2011). The Truth about Grief: The Myth of Its Five Stages and the
New Science of Loss. Simon & Schuster.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции и дискусии.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит тест с отворени въпроси, изготвяне на
реферат, като оценяването на студента се формира от оценките в две основни области:
степента на изградените системни знания по тематичните области, които представя в
писмения реферат и умението да излага систематично представяните идеи. 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
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, английски език.


