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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1055.
2. Наименование на учебната дисциплина: Политическа психология.
3. Вид: По избор.
4. Цикъл: Първи.
5. Година от обучението: Трета.
6. Семестър: Шести.
7. Брой кредити: 6.
8. Име на лектора: Доц. д-р Петър Кирилов Нешев.
9. Резултати от обучението: Целта на курса е да формира траен интерес у

студентитте към човешкия фактор в политиката, както и умения за анализ и
адекватна оценка на психологическите компоненти в политиката и на
актуалните политически събития. В процеса на обучение студентите получават
знания предмета на политическата психология, мястото й в системата на
психологическото познание и тенденциите в нейното развитие. В хода на
обучението акцентът е поставен върху интердисциплинарния характер на
политическата психология, подчертана е нейната връзка със социалната
психология, политологията и политическата практика.

10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Няма.
12. Съдържание на курса: Курсът запознава студентите със зараждането и

развитието на политическата психология. Проследяват се основните етапи в
нейното развитите, ключовите моменти, формирането на базовите понятия.
Разгледани и анализирани са актуалните социални събития и обществено-
политически промени, извършени през последните десeтилетия на 20-ти и в
началото на 21-ви век. Посочено е и как тези промени водят до изменения в
понятийния апарат и обяснителните подходи, използвани в политическата
психология.

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

Задължителна литература
1. Арънсън, Е.: Човекът – социално животно. София, 2009.
2. Льобон, Г.: Политическа психология. София, 1993.
3. Льобон, Г.: Психология на тълпите. София, 1995.
4. Московичи, С.: Ерата на тълпите. София, 2007.
5. Недялкова, А.: Глобализацията – нищо фатално. Варна, 2002.
6. Нешев, П.: Политическа психология. Варна, 2013.
7. Нешев, П.: Политическа психология. София, 2004.
8. Cottam, M., Mastors, E., Preston, T.: Introduction to Political psychology. New York,
2004.
9. Monroe, K.: Political psychology. New York, 2002.
10. Oxford handbook of political psychology. Editors: David Sears, Leonic Huddy,
Robert Jervis. Oxford, 2003.
Препоръчителна литература
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1. Московичи, С.: Машина за богове. София, 2008.
2. Нешев, П.: Политическа психология и масово поведение. Научен алманах на ВСУ
“Черноризец Храбър”, серия “Общество и личност”, кн. 13, 2006 (с. 91-98).
3. Нешев, П.: Предмет и задачи, принципи и методи на политическата психология.
Научен алманах на ВСУ “Черноризец Храбър”, серия “Общество и личност”, кн. 11,
2005 (с. 140-149).
4. Нешев, П.: Актуални проблеми на политическата психология. Годишник на ВСУ
“Ч. Храбър”, Том Х, Варна, 2004 (с. 356-395).
5. Kuklinski, J.: Thinking about political psychology. Cambridge, 2002.
6. Valenty, L., Feldman, O.: Leadership for the New century. New York, 2002.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: В процеса на

обучение се използват методи като системно изложение на учебния материал
(лекция) и дискусия.

15. Методи за оценка и критерии: Методите за оценяване се изразяват в поставяне
на задачи във формата на семинарни задачи и контролни работи в часовете и
индивидуални задачи за изпълнение извън аудиторията. След представянето им
те се подлагат на проверка и оценка от преподавателя. Критериите за оценка са
по отношение на точността, адекватността на анализа и коректността на
направената интерпретация. Още в първия час, при въвеждането на студентите в
предметната област те се информират, че изпълнените от тях задачи се оценяват
по точкова система и тази оценка, като текуща може да бъде окончателна за
семестъра, в случай на неудовлетвореност – студентът има възможност да се яви
на писмен изпит тест с отворени въпроси върху теми от конспекта. Оценка
Отличен 6А се поставя при общо получени 10 т.; Отличен 6В – при получени
средно 9-8 т.; Много добър 5В – при 7-6 т.; Много добър 5С – 5 т.; Добър 4D – 4
т.; Среден 3Е - 3 т.; под 3 т. – 2F слаба оценка.

16. Език на преподаване: Български.


