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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код PSY1269
2. Наименование на учебната дисциплина „Социални взаимоотношения на
личността“
3. Вид – избираема
4. Цикъл – първи
5. Година от обучението – втора - пета
6. Семестър – трети - девети
7. Брой кредити – 4,5
8. Име на лектора – доц. д-р Даниела Карагяурова
9. Резултати от обучението: познаване съвременните концепции за междулич-
ностните взаимоотношения; умение за пренос на теоретичните постановки при
анализиране на практически ситуации.
10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания – бакалавърска степен по психология
12. Съдържание на курса – основните теории за социалните взаимоотношения на
личността в различни степени на близост; развитие на междуличностните отношения и
трудностите в тези отношения.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Петрушин, С. В. (2006). Любовь и другие человеческие отношения, Издательство: Речь
Хартли-Бруър, Е. (2010). Детското приятелство и неговият смисъл. София, „Изток-
Запад“
Fletcher G. et al. (2013). The Science of Intimate Relationships. Chichester: Wiley-Blackwell.
Hendry, Leo B. et al. (2012). Adolescence and Adulthood: Transitions and Transformations.
New York: Palgrave Macmillan
Hruschka, D. J. (2010). Friendship: Development, Ecology, and Evolution of a Relationship.
University of California Press
Knox, D. & Schacht, C. (2009). Choices in Relationships: An Introduction to Marriage and
the Family (10th Edition) Wadsworth Publishing
Lang, F. R. & Fingerman, K. L. (eds.) (2003). Growing Together: Personal Relationships
Across the Life Span. Cambridge University Press
Regan, P. (2011). Close Relationships. Routledge Academic
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии,
решаване на казуси, групова работа
15. Методи за оценка и критерии – оценката се формира: 20% – участие в груповите
дискусии при коментиране на проблеми и решаване на казуси; 30% – представяне на
курсова задача; 50% – финален изпит - решаване на казус. Казусът е свързан с умението
на магистрантите да прилагат в практиката усвоените знания 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


