
Факултет: Юридически
Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
Специалност: Психология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1003
2. Наименование на учебната дисциплина: Диференциална психология
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. д. пс. н. Павел Александров
9. Резултати от обучението: След завършването на курса студентите познават

диференциално психичните особености на хората, както и на различията между
тях на групово равнище, има за цел да доведе до истинно разбиранена природата
на човека и на неговата психична същност. От практическа гледна
точка,студентите следва да придобият умения за разработване на
диференциално-психологически портрети на лица в различна възраст. В
контекста на построяването на такива портрети придобиват нагласи и
ориентация за професионална и творческа дейност.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Учебният курс като необходимост
изисква основни знания по Експериментална психология, Психологически
измервания, Психология на личността.
12. Съдържание на курса – централно място в съдържанието на дисциплината са
индивидуалонстта и индивидуалните различия между хората, факторите, от които
зависят и уникалността на човека. Акцентира се върху индивидуални различия като
интелект, аз-образ, личност, нагласи, стилове, характер, темперамент, способности,
ценности и смисъл. Разкрита е разликата между общопсихологическите и
индивидуалните такива, в смисъла на Джендър психологията и Диференциалната
психология.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други

образователни ресурси / инструменти
David M. Buss, Patricia H. (2011) The Evolution of Personality and Individual
Differences   Hawley . Oxford University Press.
Бендас, Т.(2006) Гендерная психология.  Москва : Питер, 2006 .
Воронина, О. (2004) Феминизм и гендерное равенство. Москва: Едиториал УРСС.
Панчев, П. (2001) Диференциална диагноза и терапия  : Актуални аспекти на често
срещани заболявания София : Елдо.
Зиновиева, И.(1997) Диференциална психология : От психология на
индивидуалните различия към психология на индивидуалността. София : Албатрос.



Клаус, Г. (1987) Увод в диференциалната психология на ученето. София : Наука и
изкуство.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: курсът на

дисциплината е представен чрез лекции и дискусии. Извънаудиторната заетост
включва подготовка за следващите часове  (индивидуална работа по поставени
въпроси и работа с литературни източници), както и подготовката за финалния
изпит (тест, индивидуална курсова работа или емпирично изследване в екип).

15. Методи за оценка и критерии: Финалната оценка е средно аритметично от
текущия контрол и семестриален тест.

- курсова задача (психологически анализ на представена в група разработена тема) , която
представя текущия контрол;

- финален тест за оценка на придобитите знания и умения в курса на обучение,
представен чрез смесен тип въпроси.

16. Език на преподаване: български, английски език


