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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: PSY 3048.
2. Наименование на учебната дисциплина: Съзнателното и безсъзнателното в човешките
взаимоотношения .
3. Вид: Задължителен.
4. Цикъл: Втори.
5. Година на обучението: Първа.
6. Семестър: Първи.
7. Брой кредити: 3.
8. Име на лектора: Доц. д-р Петър Кирилов Нешев.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Придобиване на понятия и умения за
психологически анализ на човешките взаимоотношения. Обща ориентация за изследване и
диагностика на човешките отношения.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: базова научна компетентност в общата,
диференциалната и социалната психология.
12. Съдържание на курса: Лекционният курс е система от интегрален синтез на понятия
обясняващи съзнателната и безсъзнателната регулация на човешките взаимоотношения.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене:
Задължителна литература:
Г е р ч е в а, Г Личност и общуване, С. 2010.
З и н о в и е в а И. Личност и индивидуалност. С.2011.
Й о н к о в а, К. Дебатът. Между рационализмът и мистицизма. В.Т. 2011.
Baars, B., J. A Cognitive Theory of Consciousness. Cambridge, 2010.
Donaldson, M. Human minds. New York, 2008.
Gardner, H. Frames of Mind. New York, 2005.
Препоръчителна литература:
З и н о в и е в а И. Смисъл и смислова регулация на поведението. С.2010.
Л е в т е р о в а, Д. Социална компетентност. Пл. 2009.
Kosslyn, S. Image and Mind. Cambridge, 2011.
Oxford handbook of psychology. Editors: David Sears, Leonic Huddy, Robert Jervis. Oxford, 2003.
Reis, H. T. & Sprecher, S. (eds.).: Encyclopedia of human

relationships vols 1-3. Los Angelos, 2009.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекция и дискусия.
15. Методи за оценка и критерии: Методите за оценяване се изразяват в поставяне на задачи
във формата на семинарни задачи и контролни работи в часовете и индивидуални задачи за
изпълнение извън аудиторията. След представянето им те се подлагат на проверка и оценка
от преподавателя. Критериите за оценка са по отношение на точността, адекватността на
анализа и коректността на направената интерпретация. Още в първия час, при въвеждането
на студентите в предметната област те се информират, че изпълнените от тях задачи се
оценяват по точкова система и тази оценка, като текуща може да бъде окончателна за
семестъра, в случай на неудовлетвореност – студентът има възможност да се яви на писмен
изпит тест с отворени въпроси върху теми от конспекта. Оценка Отличен 6А се поставя при
общо получени 10 т.; Отличен 6В – при получени средно 9-8 т.; Много добър 5В – при 7-6 т.;
Много добър 5С – 5 т.; Добър 4D – 4 т.; Среден 3Е - 3 т.; под 3 т. – 2F слаба оценка.
16. Език на преподаване: Български.

http://vfu.bg/ects_guide/files/uf/mag/pp/3/PSY3048.pdf

