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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: PSY3135.
2. Наименование на учебната дисциплина: Социална психодиагностика.
3. Вид: Задължителен.
4. Цикъл: Втори.
5. Година на обучението: Първа.
6. Семестър: Първи.
7. Брой кредити: 3.
8. Име на лектора: Проф. д-р Валери Стоянов.
9. Резултати от обучението за дисциплината – в процеса на обучението  студентите
придобиват знания в областта на общата психодиагностика и един от нейните раздели –
социалната професионална психодиагностика, с най-новите постановки в теорията и
практиката: въпросите за психичната професионална пригодност, съставвяне на анализ на
професията и изискванията към личността, т.е. необходимите личностни качества, които са
предпоставка за успешна професионална адаптация и реализация и изграждане на профил на
професионалиста. В лекционния курс се представя същността и спецификата на
«Оценъчните центрове» (АС – Assessment Center) и методите за диагностика на социалната
интелигентност, комуникативните способности, насоченост на личността и изграждане на
профил на личността с въпросник, базиран на 5-факторния модел за личност. Магистрите
усъвършенстват уменията си за провеждане на психодиагностично изследване, да
индивидуализират в зависимост от целите, въпросите на диагностичното интервю, да
анализират данните от тестовете и да съставят интерпретационна диагностично-
прогностична оценка - „заключение”. Студентите-магистри се подготвят със съоветната
теория и методичен апарат за провеждане на диагностично изследване на социално-
психологическия климат при работещите в съответно направление на дейност. Те
придобиват необходимите компетенции в областта на диагностиката в мениджмънта и общо
в областта на работа с персонала.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Познания в областта на: психологията на
личността, диференциалната и социалната психология, психология на развитието,
клиничната и експерименталната психология и психологическите измервания.
12. Съдържание на курса: Курсът има за цел да представи теорията и съвременните
постижения в оластта на общата психодиагностика и спецификата на социалната
професионална психодиагностика, с най-широко разпространените в практиката методи за
диагностика, с принципите и подходите за анализ и интерпретацията на резултатите от
диагностичния процес, представяне на ориентировъчна структура на бланка за нанасяне на
данните и съставяне на интерпретационно заключение.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
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14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции, упражнения и
дискусии.
15. Методи за оценка и критерии: Методите за оценяване се изразяват в поставяне на задачи
във формата на контролни работи в часовете за упражнения и домашни 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, например на анализа на дейността, на професията, съставен по предоставена
ориентировъчна схема, на анализа на данните от предоставените им личностни тестове, на
задълбочеността на интерпретацията, на издигнатите хипотези, на пълнотата и
съдържателното богатство на съставената психологическа оценка във формата на
психодиагностично заключение, на умението да се сътавя профил на личността и умение за
неговато „разчитане”, на не механичното, а съдържателно представяне на свойствата,
качествата на личността. Още в първия час, при въвеждането на магистрите в предметната
област те се информират, че изпълнените от тях задания се оценяват по точкова система
(най-висока оценка при получени 10 т.) и тази оценка, като текуща може да бъде
окончателна за семестъра, в случай на неудовлетвореност – студентът има възможност да
представи във формата на курсова работа изпълнението на всички задачи. Същата
възможност имат и онези, които не са присъствали редовно на занятия. Те преставят курсова
работа в деня на семестриалния изпит, отговарят на въпроси на преподавателя, дискутират
получените резултати и защищават съставените анализи и интерпретация. 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 език и английски език.


