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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 3009
2. Наименование на учебната дисциплина: Културна антропология:

социалнопсихологически приложни аспекти и изследвания
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лекторите: доц. д-р Бойчо Бойчев.
9. Резултати от обучението: Целта на обучението по дисциплината е да се изградят

знания в областта на културната антропология, както и умения за приложението
им, които да способстват за професионалната реализация на завършилите курса
на обучение.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Дисциплината

допълва необходимите знания на специалистите по приложна психология, има
интердисциплинарен характер и кореспондира с другите профилиращи
задължителни дисциплини.

12. Съдържание на курса: В процеса на обучението ще се изучават основните
характеристики, елементи и методи на културната антропология, както и
аспектите на връзки и взаимодействие с психологията и по-специално – на
социалната психология.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Барт, Р. Дневник на скръбта. С., 2010;
Бояджиев, Цочо. Нощта през Средновековието. С., 2011; Ловци на умове:
Лекции по антропология – 4 част. С., 2011; Рифкин, Дж. Епохата на достъпа. С.,
2009 г.; Февр, Люсиен. Небесна любов, земна любов. С., 2009; Cultural
Anthropology: A Perspective on the Human Condition by Emily A. Schultz and
Robert H. Lavenda, 2011.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: В процеса на
обучение се използват методи като системно изложение на учебния материал
(лекция) и дискусия.

15. Методи за оценка и критерии: Оценяването е чрез разработване и защита на
реферат по тема от конспекта за изпита. Оценяват се съдържателното
съответствие на темата, познаване на източниците, собственият поглед.

16. Език на преподаване: български.

http://www.amazon.com/Cultural-Anthropology-Perspective-Human-Condition/dp/0199760063/ref=la_B001IXO144_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1400136075&sr=1-1
http://www.amazon.com/Cultural-Anthropology-Perspective-Human-Condition/dp/0199760063/ref=la_B001IXO144_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1400136075&sr=1-1

