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Образователно-квалификационна степен: Бакалавър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Психолингвистика 
2. Код на курса: PSY 1020 
3. Вид на курса: избираем  
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора- четвърта 
6. Семестър: трети-осми 
7. Брой кредити: 5 
8. Име на лектора: Проф. д-р Енчо Герганов 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Курсът дава систематични знания и подготвя 
теоретично студентите в областта на психолингвистиката. Студентите се учат да анализират 
структурата и функционирането на езиковата система, както и да прилагат психологически 
подходи за неговото изследаване. 
10. Начин на преподаване : директно 
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): Когнитивна 
психология, Експериментална психология, Логика и Психология на личността 
12. Съдържание на курса (анотация):  Психолингвистиката е интердисциплинарна наука за 
езиковите механизми и процеси. Дълго време единствено в лингвистиката се е правило 
научно описание на езика, анализирали са се неговите структури и правила на 
функциониране. Като резултат от тази изследователска дейност са били проучени много от 
важните му страни като средство за общуване. Езикът обаче е психологическо явление. 
Невъзможно е да се придобият задълбочени научни знания за същността му, без да се 
прилага психологически подход към неговото изследване. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  екции (3 часа на седмица, 15 
седмици). Групови семинари и работни срещи (1 час на седмица, 15 седмици) 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит решаване на казус въз основа на 
проведен експеримент по психолингвистика 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда 
 
 
 
 


