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Факултет: Юридически Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
Специалност: Психология, Магистърска програма - Приложна
психология
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Koд PSY 3002
2. Наименование на курса: Девиантно и престъпно поведение
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Боян Рангелов Станков С /
9. Резултати от обучението – С  курса „Девиантно и престъпно поведе-
ние’' се представя на студентите система от научни знания за девиантно-
то и престъпното поведение като факти, социалната патология и пре-
стъпността като социални феномени, за личността на правонарушите-
лите, тяхнага ресоциализация и реинтеграция. Задачите на курса са: да
опише характеристиките на научните проблеми, методиката на изуча-
ване на отклоняващото се поведение, на престъпността и виктимиза-
цията, на психологията на отклоняващото се и престъпното поведение и
пътищата за противодействие. Очаквани резултати: разширяване на на-
учните знания за формите на девиантно и престъпно поведение, в т.ч.
на престъпността и методите за тяхното изследване, усвояване на под-
ходи за формиране на превантивни стратегии.
10.Начин на осъществяване: лекции.
11. Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква
предварителни знания на студентите придобити по Културна антрополо-
гия, Приложна психология, Юридическа психология, Социална практика
и Социална психодиагностика.
12.Съдържание на курса [анотация|: Глобализацията превърна социал-
ните девиации. в т. ч. и престъпността в транснационално явление:
всеобхватно, адаптивно, устойчиво, организирано и самоусъвършенст-
ващо се. Тези явления станаха реална заплаха за живота, здравето, до-
стойнството и собствеността на отделния човек и обществото. Те
породиха не само правни, но и психологични, морални, естетични и ре-
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лигиозни проблеми, чието научно разрешаване изисква разширяване на
научното познание, което придобива многоаспектност.
13.Библиография:
Основна
1/Ломброзо, Ч. Преступный человек. Санкт Петербург, 2012
2/Станков, Б. Криминология. Теоретични основи. Изд. на ВСУ
«Черноризец У Храбър». Варна. 2011
3/Станков, Б. Криминология. Видове престъпност. Изд. на ВСУ
«Черноризец Храбър». Варна, 2012
4/Станков, Б. Виктимология, Изд. на ВСУ «Черноризец  Храбър». Варна,
2001
5/Станков, Б. Психология на престъплението. Изд. „Албатрос“
София, 2006
6/Станков, Б. Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви,
престъпления, отговорност. Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър».
Варна. 2012
7/Шишков, А. Фрустрация, депресия и агресивност в детско-юношеска-
та възраст. София, 2000 ,
8/ Adler, Fr., G.O.W.Mueller, W.S.Laufer. Criminology. New York etc. 1991
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и
консултации
15. Методи и критерии на оценяване: Писмени / устни изпити или раз-
работване на курсова работа (по избор на магистранта). Магистрантът
трябва да покаже на изпита, че е овладял материята, да проявява
аналитичност и да оценява ситуациите и фактите от действителността,
свързани с девиантното или престъпно поведение. Изпитът включва и
разработване на курсова работа, която трябва да бъде защитена. На
магистранта се съобщават незабавно основанията за поставената оцен-
ка. Методите за оценяване се изразяват в поставяне на задачи във
формата на семинарни задачи, курсова работа и контролни работи в
часовете и индивидуални задачи за изпълнение извън аудиторията. След
представянето им те се подлагат на проверка и оценка от препода-
вателя. Критериите за оценка са по отношение на точността, адекват-
ност 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 сис-
тема и тази оценка, като текуща може да бъде окончателна за семестъра,
в случай на неудовлетвореност - студентът има възможност да се яви на
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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 ЗЕ - 3 т.; под 3 т. - 2F слаба оценка.
16.Език на преподаване: български


