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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Психология на помагащото поведение 
2. Код на курса: PSY1220 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора-четвърта 
6. Семестър: трети - осми 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова 
9. Резултати от обучението за дисциплината – студентите трябва да познават проявите на 
различните видове помагащо поведение и техните основания, да рефлектират знанието като 
възможен личен опит, да умеят да взаимодействат с другите в работните и личните 
взимоотношения и развият тези умения в професионална компетентност за 
взаимоотношенията с клиенти. 
10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: съусловни дисциплини са «Социална психология», и 
«Социология» 
12. Съдържание на курса:  
Психология на помагащото поведение включва запознаване на теоретично равнище с 
основните понятия, теории и експериментални изследвания. Помагащото поведение се 
разглежда като междуличностно взаимоотношение, което има своите особености в 
зависимост от контекста, в който протича. Анализират се етапите на протичане на процеса и 
ролята на участниците в него, което има практическо приложение в социалната 
действителност. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, дискусии, практически 
задачи. 
15. Методи и критерии на оценяване: Оценката се формира от следните съставни части: 20% 
от участие в занятията (активност и задълбоченост), 40% от изпълнение на курсова задача и 
40 % от писмен изпит. Критериите за оценката са: задълбоченост и осмисленост на 
усвоеното знание, способност да се прилага теоретичното знание в решаването на 
практическите задачи. 
Всеки студент получава индивидуално информация за мотивите на получената оценка. 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: симулация на практика в работа по групи 


