
Факултет: Юридически 
Катедра: Психология 
Професионално направление: Психология 
Специалност: Психология 
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Гражданска култура и гражданско общество 
2. Код на курса: PSY1110 
3. Вид на курса: факултативен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Лазаров 
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели): 
Очаква се в резултат на изучаването на “Гражданско общество и гражданска култура” 
студентите да развият и обогатят своите знания в областта на философско-теоретичното 
осмисляне на процесите в обществото и държавата в условията на постмодерната ни 
съвременност. Целта на обучението е да се изградят у студентите умения за социално-
философско мислене и широка гражданска, политическа и правна култура, които да 
способстват за тяхната професионална реализация и личностното им утвърждаване. 
Специфициращите им познания по дисциплината ще им помогнат за изграждането на 
сравнително комплексна и завършена представа за съществените отлики между 
гражданското общество и държавата, философията на гражданските ценности, правата на 
гражданина, концепциите и подходите за формиране на съвременна гражданска култура, 
равнищата и типологията на гражданската култура и др.  
10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): изучаване на 
философия, етика, морал и право, психология, общество и личност в средното училище. 
Нагласа към четене на книги и учебници от областта на социалните и правни науки и 
хуманитаристиката. 
12. Съдържание на курса (анотация): Лекционният материал е така представен, че да се 
постигне усвояване и овладяване на най-значимите знания върху историята, теорията, 
типологията и систематиката на гражданското общество и гражданската култура – и преди 
всичко в аспектите на взаимоотношенията им с държавата и политическите институции. 
Дисциплината си поставя едновременно общообразователни и специфициращи цели в 
контекста на университетските компетенции за образователно-квалификационната степен 
„бакалавър”. 
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература): 32 основни и 2 
допълнителни източника (учебници, книги, интернет-ресурси, студии, статии), 
актуализирани според изискванията. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции (2 ч седмично, 15 седм.), 
консултации (3/15), попълване на тест и писане на реферат (3/15) 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит: Тест и развиване на въпрос – на 
тема по темите в конспекта за изпита или върху избрани тезиси от теоретици на ГО и ГК. 
Оценяват се точкова правилното попълване на теста и съдържателното съответствие на 
темата, познаване на източниците, собствения поглед. 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда. 
 


