Юридически факултет
Катедра: “Сигурност и безопасност”
Професионално направление: „Национална сигурност”
Специалност: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
Наименование на курса: Етнопсихология
Код на курса: PSY 1006
Вид на курса: избираем
Ниво на курса: бакалавър
Година на изучаване: първа
Семестър: втори
Брой кредити: 4,5
Име на лектора: доц. д-р Мария Петрова
Резултати от обучението по дисциплината – Целта на академичния курс е да
формира
траен
интерес
у
студентите
към
проблемите
от
етнопсихологическо естество. Също така цели да формира умения за
анализиране на eтнопсихологическите процеси и явленията в социалността.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: няма
12. Съдържание на курса (анотация): Съдържанието включва проблематизиране
на основните понятия в областта на етнопсихологията – национална психика,
национален характер, етническа и национална идентичност и т.н. Освен това,
включват се актуални въпроси на етнопсихологията – етнически
предразсъдъци, етнически конфликти, национализъм и т.н. Разглежда се и
обстойно въпроса за българския национален характер.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и семинарни
упражнения
15. Методи и критерии на оценяване: Дисциплината завършва с писмен изпит
по една от темите от конспекта. В процеса на обучение се провежда контролна
работа по време на семинарните упражнения с цел проверка на степента на
усвояване на лекционния материал. Провежда се в средата на семестъра и
оценката формира 20% от крайния успех на студента по дисциплината.
Активността по време на семинарните упражнения формира 30% от крайната
изпитна оценка. Писменият изпит формира 50% от крайната изпитна оценка по
дисциплината.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма

