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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 
 1. Наименование на курса: Диференциална психология 
      2. Код на курса: PSY 1003 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 
6. Семестър: шести 

 7. Брой кредити:6 
 8. Име на лектора: доц. д-р Мартин Светославов Джуров 
      9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции: 
Запознаването на студентите с диференциално-психичните особености на хората, както и на 
различията между тях на групово равнище, има за цел да доведе до истинно разбиране на 
природата на човека и на неговата психична същност. От практическа гледна точка, студентите 
следва да придобият умения за изработване 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 преподаване : директно  

11.Предварителни изисквания: изключително важна предпоставка за усвояването на 
съдържанието на курса е студентите да са преминали курс по експериментална психология 
и психологически измервания. 
      12. Съдържание на курса - Дисциплината поставя в центъра на своето съдържание 
изучаването на индивидуалността и индивидуалните различия между хората, факторите които 
пораждат индивидуалните различия и уникалността на човека. Става дума за индивидуалните 
различия в такава сфера на психиката у човека като интелекта, Аз –образа, личността, нагласите, 
стиловете, характера, темперамента, способностите, ценностите и смисъла. В този смисъл, се 
разкрива разликата между общопсихологическото и индивидуално-психологическото 
изследване, по-точно между общата и диференциалната психология. 
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 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекция и дискусия 
    15. Методи и критерии на оценяване: разработване и представяне на курсова работа, 
участие в предлаганите практики, семестриален изпит – тест 
      16. Език на преподаване: български, английски 
 
 


