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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ И СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ
2. Код на курса: PSY 3181
3. Вид на курса: избираема дисциплина
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първи курс
6. Семестър: втори семестър
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектора:
доц. д-р Павлина Петкова Дамянова,
доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на обучението е да се усвоят базови
знания относно принципите на експертното освидетелстване, основните области за експертиза
на човешкото поведение, специализирани тестови методики за психодиагностична оценка на
когнитивни процеси, интелект и личност, деонтологичните правила и предизвикателства в
работата на вещото лице, влиянието на психопатологията в мотивирането и механизмите на
поведението на индивидите и експертната оценка на това влияние. Основната задача на
обучението е изграждането на стабилна представа и разбиране за естеството на
психологичната и психиатричната съдебна експертиза, познания за областите и начините на
ползването им, познания за координацията и сътдрудничеството на вещото лице с другите
участници в правните процедури, свързани с експертизата, изграждането на стабилни етични
принципи.
10. Начин на преподаване: лекции
11.Предварителни изисквания: Учебният курс е специализиран и дава основни знания за
психологичните и психопатологични аспекти на човешкото поведение и експертните оценки,
които се извършват за целите на гражданския наказателен процес. Курсът е пряко свързан с
основните дисциплини от програмата „Психопатология и психични разстройства”, „Подходи и
направления в психологията”, „Психодиагностика”.
12. Съдържание на курса (анотация): Важно е съдебната система да използва психолози
експерти, които имат широки знания и разбиране за проблемите на личностовото формиране и
взаимовръзки със социалната среда. Важно е те да притежават съвременни знания за
взаимовръзките между психичното здраве и болест, психопатология на преживявания и
инкриминирано деяние. При решаване на експертните въпроси се обсъждат сложните
взаимовръзки на социалната среда, родителското възпитание и начин на живот, личностовата
генетична предиспозиция на индивида и нарушения в развитието през жизнените цикли.
Курсът представя пресечните точки между психология и психиатрия, които пряко
кореспондират с експертните съдебни задачи.
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НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
1.Граждански процесуален кодекс
2.Закон за здравето
3.Закон за съдебната власт
4.Наказателен кодекс
5.Наказателно процесуален кодекс
6.Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г. за условията и реда за извършване на
съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи,
включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения (МП, МВР, МЗ)
7.Наредба №1 от 16.01.2008 г. на ВСС
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и консултации
15. Методи и критерии на оценяване: Текуща оценка от активността по време на преподаване
и обсъждане. Устен изпит по конспект. Крайната оценка е средноаритметична между текущата
оценка и устния изпит.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма

