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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Сравнително-културна психология 
2. Код на курса: PSY 1047 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора - четвърта 
6. Семестър: трети-осми 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев 
9. Резултати от обучението за дисциплината  
Студентите следва да познават както историята, така и предисторията на сравнително-
културната психология. Основен подход е акцентът върху модерните сравнително-културни 
изследвания, отнасящи се до основните аспекти на психологическите проблеми. Основната 
задача на студентите да бъдат обучени във възможността да различават психологическите 
особености и различия в индивидуалното поведение на представителите на различни 
етнокултурни общности и така да развиват своята културна компетентност и умения за 
работа отчитайки културното многообразие на клиентите. 
10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да са преминали лекционен курс 
по Социална психология и Психология на личността. 
12. Съдържание на курса: Дисциплината поставя в центъра на своето съдържание 
изучаването на исторически и научни предпоставки за възникването на психологичното 
познание, като се набляга на различни школи и направления (З. Фройд, К.Г. Юнг, В. Вунд, С. 
Москович, Б. Малиновски и т.н.). Също така дава познание по културно-психологически 
моменти през различните епохи- Реформация, Френско и Немско просвещение, 
Протестанство, Пацифизъм, Интернационализъм и пр. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекция и дискусия 
15. Методи и критерии на оценяване: Крайната оценка се формира: 30% от текущи оценки за 
участие в дискусиите по определени теми и 70% от защита на реферат.  
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда 


