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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1004
2. Наименование на учебната дисциплина : Експериментална психология – І част
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. д-р Валери Стоилов Стоянов
9. Резултати от обучението: обучаемите изучават общотеоретичните проблеми на

експерименталния и неексперименталните методи за психологични изследвания
и формират умения за планиране и провеждане на емпирични психологични
изследвания, обработка на данните и представяне на резултатите.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): За изучаване на

дисциплината е необходимо обучаемите да са преминали курса по дисциплините
“Увод в психологията”, “История на психологията”, “Логика” и “Когнитивна
психология”.

12.Съдържание на курса: В процеса на обучението се изучават: предмета и задачите
на експерименталната психология; методите за психологични изследвания;
структурата на експерименталното психологично изследване; видовете
изследователски планове (дизайн на изследването) – истински, квази-
експериментални и корелационни; подходите за контролиране на условията при
провеждане на изследвания; етичните проблеми при провеждане на
психологични изследвания, публикуването на резултатите от изследвания.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
К е н т а у и ц, Б., Родигър ІІІ, Х., Елмс, Д. (2011). Експериментална психология.
София.(Девето издание).
С т о я н о в, В., П. Нешев. (2003).Експериментална психология. Теория.
Практикум. Варна, ВСУ”Ч. Храбър”.
С т о я н о в, В. (2006). Експериментална психология. Тестове, Електронно
пособие с тестове за самоподготовка. www. e-litera.com.Варна.
С т о я н о в, В. (2009).Теория и практика на експерименталното психологично
изследване. Варна, Псидо.
С т о я н о в а, С. (2011). Експериментална психология. Благоевград,
Издателство на ЮЗУ.
С т о я н о в, В. (2015).Теория и практика на емпиричното психологично
изследване. Варна, ВСУ «Ч. Храбър».

www.efpa.eu/ - официална страница на Европейската федерация на
психологическите асоциации.

http://www.efpa.eu/


14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
упражнения, самостоятелна работа, разработване и защита на две курсови
задачи.

15.Методи за оценка и критерии: : Обучението завършва със семестриален тестови
изпит по предварително известен конспект. В процеса на обучение студентите
получават две оценки от защита на курсовите задачи и оценка а активност по
време на упражненията.. Оценките от курсовите задачи влизат в крайната
текуща оценка с относително тегло по 0.4, а от активността по време на
упражнения - с тегло 0.2. Крайната оценка по дисциплината се формира от
оценката от семестриалния изпит и текущата оценка от семестъра. Тежестта на
отделните оценки е както следва – представянето на изпита има относително
тегло 0.6, а текущата оценка – 0.4. Условие за допускане до семестриален изпит
е да са защитени двете курсови задачи.

16.Език на преподаване: български


