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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Когнитивни дефицити в детството 
2. Код на курса: PSY 1190 
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: д-р Мартин Джуров 
9. Резултати от обучението за дисциплината:  постигане на теоретични знания и известни 
практически умения в областта на когнитивните дефицити в ранна възраст. 
10.Начин на преподаване: директно  
11.Предварителни изисквания: психология на развитието, когнитивна психология, 
генерализирани разстройства на развитието 
12. Съдържание на курса: Исторически преглед на психологическите идеи за когнитивни 
дефицити в детството. Когнитивни модели за психично функциониране на детето в норма. 
Ревизия на основни теоретични гледни точки за когнитивното развитие. 
Анормално когнитивно развитие. Биологични и психологични фактори. Методи за 
изследвание на когнитивните дефицити в детството. Диференциализация на разстройства в 
развитието, свързани с когнитивни дефицити. Съвременни психологически подходи и 
терапии за въздействие върху  когнитивните дефицити 
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l'acquisition du langage. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения 
15. Методи и критерии на оценяване: Финалната оценка е средно аритметично от текущия 
контрол и семестриален тест. 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда 
 
 
 
 


