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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Социална психология 
2. Код на курса: PSY 1044  
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: трета 
6. Семестър: пети 
7. Брой кредити: 7,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Петър Кирилов Нешев 
9. Резултати от обучението на дисциплината. Целта на курса е студентите да се 
запознаят с предмета, задачите и проблемните области на социалната психология. 
Представени са различни теории за групата, лидерството, начините, по които се 
извършва социализацията на личността. Разгледана е и социалнопсихологическа 
типология на конфликтите и стратегии за тяхното преодоляване. Посочено е мястото на 
социалната психология в системата на научното познание, като е акцентирано върху 
приложния характер на съвременното социалнопсихологическо познание. Курсът може 
да представлява интерес за всички студенти, които искат да усъвършенстват знанията и 
уменията си за социални взаимодействия и чиято професионална кариера е свързана с 
работа в екип.  
10. Начин на преподаване: директно 
11.Предварителни изисквания: За изучаването на курса няма предварителни изисквания 
12. Съдържание на курса: 
Курса запознава студентите със зараждането и развитието на социалната психология. 
Разгледани и анализирани са темите и проблемите за личността и групата, социалното 
общуване и социалните взаимоотношения, агресията и агресивното поведение, 
социалните нагласи и предразсъдъците, алтруизма и помагащото поведение, властта и 
оказването на влияние, масовата психика и масовото поведение.  
13. Библиография: 
Основна литература  
А р ъ н с ъ н, Е.: Човекът – “социално животно”. София, 2009 
К а р а г я у р о в а, Д.: Просоциално поведение като междуличностно отношение. 
Варна, 2010 
М о с к о в и ч и, С. (ред): Социална психология. София, 2006 
Н е ш е в, П.: Проблеми на социалната психология. Велико Търново, 2010 
Препоръчителна литература 
М о с к о в и ч и, С.: Ерата на тълпите. София, 2007  
М о с к о в и ч и, С.: Машина за богове. София, 2008 
14. Методи на обучение: В процеса на обучение се използват методи като системно 
изложение на учебния материал (лекция) и дискусия. 
15. Методи на оценяване: курсова задача, семинарна задача, финален тест. 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда 


