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Катедра „Психология“
Професионално направление Психология
Специалност Психология
Образователно-квалификационна степен бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код PSY1039
2. Наименование на учебната дисциплина „Психология на труда“
3. Вид – по избор
4. Цикъл – първи
5. Година от обучението втора - четвърта
6. Семестър трети - осми
7. Брой кредити 4,5
8. Имена на лекторите – доц. д-р Даниела Карагяурова
9. Резултати от обучението: получават се основни познания за психологическия

подход към труда и професията, предпоставките за успешна професионална
реализация, както и за професионални кризи и деструкции; развиват се умения
за прилагане на различни подходи при оценка на работната среда, на субекта на
труда и самата трудова дейност, отнесени към конкретни условия.

10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания – необходимо е студентите да са

запознати с дисциплините «Увод в психологията», «Психология на личността».
12. Съдържание на курса – в курса се разглеждат основните категории на

дисциплината, нейното историческо развитие и перспективи; психологическия
анализ на трудовата дейност, на професията и на субекта на труда. Обръща се
внимание на силната връзка на труда със здравето и психичното благополучие.

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

Arnold, J., Randall, R., et al. (2010). Work Psychology: Understanding Human Behaviour in
the Workplace, 5th ed., Harlow: Pearson
Ford, J.K. Hollenbeck, J.R. and Ryan, A. M. (Eds.) (2014) The Nature of Work: Advances in
Psychological Theory, Methods, and Practice. Washington, D.C.: American Psychological
Association
Peeters, M., Jan de Jonge, J. and Taris, T. (Eds.) (2014). An introduction to contemporary
work psychology. Chichester, UK: John Wiley
Warr, P. (ed.) (2002). Psychology at Work, 5th ed. Penguin books

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии,
анализ на конкретно работно място

15. Методи за оценка и критерии – оценката се формира: 20% от участие в
занятията (активност и задълбоченост), 40% от изпълнение на курсови задачи и
40 % от финален писмен изпит (тест). Критериите за оценката са: задълбоченост
и осмисленост на усвоеното знание, способност да се прилага теоретичното
знание в решаването на практическите задачи.

16. Език на преподаване български, английски


