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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 

1. Наименование на курса: Политическа психология 
2. Код на курса: PSY 1055 
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 Петър Кирилов Нешев 
9. Резултати от обучението на дисциплината. 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 акцента е поставен върху 
интердисциплинарния характер на политическата психология, подчертана е нейната 
връзка със социалната психология, политологията и политическата практика.  
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 политическата 
психология. Проследяват се основните етапи в нейното развитите, ключовите моменти, 
формирането на базовити 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. Библиография: 
Основна литература 
М о с к о в и ч и , С.: Ерата на тълпите. София, 2007. 
Н е ш е в, П.: Проблеми на политическата психология. Велико Търново, 2008 
Н е ш е в, П.: Политическа психология. София, 2004. 
Препоръчителна литература 
М о с к о в и ч и, С.: Машина за богове. София, 2008. 
Н е ш е в, П.: Политическа психология и масово поведение. Научен алманах на ВСУ 
“Черноризец Храбър”, серия “Общество и личност”, кн. 13, 2006 (с. 91-98). 
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  
 


