Факултет: ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра: „СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ”
Професионално направление: 9.1. НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Специалност: СЪДЕБНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: МЕТОДИКА НА ПСИХИАТРИЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА
2. Код на курса: PSY 3188
3. Вид на курса: задължителна дисциплина
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: втори курс
6. Семестър: трети семестър
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
9. Резултати от обучението за дисциплината: Основната цел на модула е студентите да
придобият нагласи за ползване на съдебно-психиатрична експертиза при съответни
предпоставки; да придобият нагласа за работно сътрудничество със специалистите от областта
на СПЕ; да придобият познания и умения свързани с качественото възлагане на СПЕ и
правилното интерпретиране на заключенията им; да изискват от вещите лица да спазват
нормативните изисквания и етичните стандарти при извършването на СПЕ.
10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения (експертна практика)
11.Предварителни изисквания: Разбирането и усвояването на материала изисква
предварително познаване на наказателното и гражданското право и на нормативната уредба на
съдебната експертиза; знания по криминология; знания по психопатология и клинична
психиатрия, знания относно разстройствата на психичните процеси, интелекта и личността;
познаване на нормативите за прилагане на медицинска принуда.
12. Съдържание на курса (анотация): От древността до днес правораздаването е ползвало
знанията на тесните специалистите за разрешаване на правни казуси. Психиатричната наука не
е изключение в тесните си взаимоотношения с правораздаването, в областта на и чрез
възможностите на съдебната психиатрия. Запознаването на професионалистите от областта на
правото с естеството и приложението на съдебната психиатрия ще им позволи да анализират
по-задълбочено и да имат по-адекватни решения на правните казуси. Съдебната психиатрия е
научно-практическа специалност в интердисциплинарната област между правото и
психиатрията, която с медицински (психиатрични) методи и средства оценява експертно
евентуалните психични отклонения и психичен капацитет на индивидите, когато са свързани с
проблеми в различните области на правото – наказателно и гражданско. Съдебната психиатрия
е и медицинска научно-практическа дисциплина, която се занимава с разпознаването, анализа,
експертизата, овладяването и преодоляването на обществено опасните тенденции в
поведението на психично болните, чрез оценка на риска и прилагане на медицинска принуда.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, практически упражнения
(експертна практика), стажове и консултации
15. Методи и критерии на оценяване:
Периодично – съобразно активността по време на
лекционния курс и семинарите. Междинно – при разработване на курсови задачи, при
провеждане на стаж или практика, при представяне на писмен реферат пред група. Крайна
оценка – формира се след попълване на тест по предварителен конспект, при индивидуално
съобразяване на периодичните и междинни оценявания. Крайната оценка е средноаритметична
между текущите оценки и теста.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: стаж (експертна практика)

