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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код PSY 3175
2. Наименование на учебната дисциплина: Човешките умения – теория и практика
3. Вид - избираем
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението - първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава - първи
7. Брой кредити – 3
8. Име на лектора (и) – проф. д-р Борис Минчев
9. Резултати от обучението - студентите да  усвоят знания за същността на

уменията и по-точно за тяхната ситуационна природа. Да се представят
структурата и функциите на няколко реални умения. Студентите следва да
придобият умения за анализ на уменията в практически контекст.

10. Начин на осъществяване - лекции
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - знания по

когнитивна психология и физиологическа психология, както и по
експериментална психология.

12. Съдържание на курса - това е една практически ориентирана част на
когнитивната психология, която дава знания за единиците на трудоподобния
човешки опит – уменията.

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

Герчева-Несторова, Г. (в съавт.). Комуникативни умения (наръчник). Варна. УИ
„Черноризец Храбър”. 2009
М и н ч е в, Б. Ситуации и умения. София. Университетско издателство, 1991.
М и н ч е в, Б. Чувството за ситуация и образът на ситуацията във всекидневието.
София. Българско списание по психология, 1993, № 1, с. 24-35.
14. Методи за оценка и критерии - писане на есе, изпитен тест с отворени въпроси,

реферат на статия. Всяка от тези дейности носи бонуси, които се превръщат в
оценка. 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.

15. Език на преподаване – български, английски


