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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код PSY3047
2. Наименование на учебната дисциплина „Социална психология“
3. Вид – задължителна
4. Цикъл – втори
5. Година от обучението – първа
6. Семестър – втори
7. Брой кредити – 6
8. Име на лекторите – доц. д-р Даниела Карагяурова
9. Резултати от обучението: познание на основните категории на социалната

психология, спецификата на социалнопсихологическия подход и
закономерностите на мисленето и поведението на хората в социален контекст;
умение за анализиране влиянията на социалните ситуации и да развитие на тези
умения в професионална компетентност.

10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: предварителни изисквания –

студентите да са запознати с дисциплината «Увод в психологията», съпътстващи
изисквания – «Психология на личността» и «Експериментална психология».

12. Съдържание на курса – проблемите на социалната психология като наука;
основните обекти на изследване като личността, социалните групи,
междуличностните отношения и социално поведение; големите човешки групи,
както и приложните клонове на социалнопсихологическото познание.

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

Арънсън, Е.(2009). Човекът – “социално животно”. София, Дамян Яков
Карагяурова, Д. (2010) Просоциалното поведение като междуличностно отношение.
Варна, Стено
Московичи, С. (ред) (2006) Социална психология. София, Дамян Яков,
Нешев, П. (2014). Социалнопсихологическото познание. Варна: Унив. изд. ВСУ
Черноризец Храбър
Hogg, M. (2009). Essentials of Social Psychology. Prentice Hall
Social Psychology of Social Problems: The Intergroup Context (2013) / Ed. By Agnieszka
Golec de Zavala, Aleksandra Cichocka. New York: Palgrave Macmillan
Sutton, Robbie et al. (2013). Social Psychology. New York: Palgrave Macmillan

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии,
казуси

15. Методи за оценка и критерии – оценката се формира 30% от участие в занятията
(активност и задълбоченост), 70% от представяне на курсова работа. Критериите
за оценката са: демонстриране на научна компетентност (вкл. подход и език),
задълбоченост и осмисленост на усвоеното знание, интегриране на знанието в
личните интерпретации

16. Език на преподаване български, английски
08.02.2016 г. г.


