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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код PSY3021
2. Наименование на учебната дисциплина „Приложна психология и социална

практика“
3. Вид – задължителна
4. Цикъл – втори
5. Година от обучението – първа
6. Семестър – втори
7. Брой кредити – 3
8. Име на лектора – доц. д-р Даниела Карагяурова
9. Резултати от обучението: познаване на основните полета на професионална

реализация на психолога; спецификата на различните видове клиенти; познаване
параметрите на модел за работа с клиенти; умение за рефлексия на своята работа
и изграждане на работни взаимоотношения с клиентите; компетенции за
съвместна работа с клиентите за справяне със съществуващи затруднения.

10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания – бакалавърска степен по психология
12. Съдържание на курса – социалната организация като рамка, която задава

изисквания към психолозите като професионалисти; аспекти на практическата
реализация на психолога, които се определят както от неговите потребности,
нагласи и личностни особености, така и от особеностите на клиентите,
взаимоотношенията между двете страни в процеса на работа; специално място е
отделено на модел за работа с клиенти, ориентиран към решаване на задачите.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

Карагяурова, Д. (2010). Приложна психология и социална практика. Варна, Стено
Corey, M. S. & Corey, G. (2016) Becoming a helper (7th ed.). Boston: Cengage learning
Egan G. (2014) The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development
Approach to Helping (10th edition). Belmont: Brooks/Cole, Cengage Learning
Shulman, L. (2016). The Skills of Helping Individuals, Families, Groups, and Communities.
(8 edition). Boston: Brooks/Cole, Cengage Learning

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии,
решаване на казуси, групова работа

15. Методи за оценка и критерии – оценката се формира: 30% за участие в
груповите дискусии и 70% отразяват качеството на работата при писмения изпит
– решаване на казус. Казусът е свързан с умението на магистрантите да прилагат
в практиката усвоените знания. Критериите за оценката са: задълбоченост и
осмисленост на усвоеното знание, способност да се прилага теоретичното
знание в решаването на практическите задачи.

16. Език на преподаване български, английски
08.02.2016 г. г.


