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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 
1. Наименование на курса: Психология на манипулацията и социалното влияние 
2. Код на курса: PSY 1200 
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: доц. д-р Петър Кирилов Нешев 
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции: 
Целта на курса е студентите да се запознаят със същността, значението и функциите на 
манипулацията като социалнопсихологическо явление. Представени са различни 
определения и теории за манипулацията. Разгледана е връзката между социалното 
влияние, психичното въздействие и манипулацията. Посочено и мястото на манипулацията 
в общуването, груповите взаимодействия и масовото поведение. Курсът дава възможност 
на студентите да усъвършенстват знанията и уменията си за анализ на събитията и 
процесите в социалния живот. 
10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: Студентите да са преминали курса по Социална 
психология и по Политическа психология. 
12. Съдържание на курса: Курсът представя различни определения, теории и подходи 
относно социалнопсихологическата страна на манипулацията. Разкрити са 
психологическите компоненти на манипулацията и нейните прояви в общуването, групата 
и масовото поведение. Разработени са темите социално влияние и манипулация, 
манипулация и аудитория, слухове и манипулация, манипулация и общуване, манипулация 
и масово поведение.  
13. Библиография:  
Б о н д и к о в, В.: Манипулация и социална комуникация. София, 2009 
З о р и н, И.: Как да манипулираме хората. София, 2008 
Н е ш е в, П.: Проблеми на социалната психология. Велико Търново, 2010 
Н е ш е в, П.: Проблеми на полтическата психология. Велико Търнова, 2008 
Препоръчителна 
Х от ъ н, К. и Спийкмън, Д.: Скрито убеждаване. София, 2008 
Х р и с т о в, Ч.: Убеждаване и влияние. София, 2008 
Ч а л д и н и, Р.: Влиянието. Психология на убеждаването. София, 2005 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекция и дискусия.  
15. Методи и критерии на оценяване: курсова задача, семинарна задача, финален тест. 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда 
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