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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 3011.
2. Наименование на учебната дисциплина: „Медии и социалнопсихологическо

въздействие“.
3. Вид: Факултативна.
4. Цикъл: Втори.
5. Година от обучението: Първа
6. Семестър, в който се изучава: Втори.
7. Брой кредити: 3.
8. Име на лектора (и): Доц.д-р Георги Калагларски
9. Резултати от обученето: Магистрантите се запознават с основните тенденции на

развитие на медиите, с техните специфични особености и придобиват умение за
общуване с медиите. Съществен момент е изучаване на системи и техники за
изследване на психологическото въздействие на медиите. Участниците в
магистърската програма обогатяват своите знания и получават конкретни умения
за взаимодействие с обществото чрез медиите.

10. Начин на осъществяване: Директно, презентации, обучение в телевизионно студио.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Магистрантите да

имат придобита основни познания в областта на масовата комуникация по време на
своето обучение като бакалаври.  За успешно провеждане на обучението по
дисциплината  “Медии и социалнопсихологическо въздействие” допринася и
тяхната подготовка по основните и базовите дисциплини свързани с масовата
комуникация.

12. Съдържание на курса: Поднасят се най-съществените тематични акценти от
прилагането на медийната теория в практиката. Акцент се поставя върху
социалнопсихологическото въздействие, което медийните продукти оказват на
своята аудитория. Анализират се най-новите тенденции  в поведението на медиите
и тяхното използване за постигане на конкретни политически и бизнес цели, а
също и за привличане.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти
Задължителна:
Калагларски, Г, Медиите и модерният свят, В, 2010 г.



Михалев, Ив., Медиите в епохата на интернет, С, 2011 г.
Петев Т., Комуникация и социална промяна, С, 2008 г.
Петров, М, Вазински, М, Медиите в Европа, С, 2012 г.
Попова, М, Журналистическа теория, С, 2012 г.
Райков, З, Креативна комуникация,С, 2012 г.
Newmedia, 2011-2016 г.
Harcup, T, Jornalism – Principples amd Practice, L, 2013 г.
Kovach, B, Rosenstiel,T, The elements of journalism, L, 2011 г.
Stein,M,L,The art of interviewing, Lq, 2011 г.
Merrill, John, Journalsm ethics, L, 2010 г.
Препоръчителна:
Г е р ч е в а Г., Психология в управлението.Комуникационни практики, В,2001 г.
К а л а г л а р с к и, Г., Рецепти за успех, С, 2008 г.
М е р и л, Д, Журналистическа етика, С, 2007 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и консултации
15. Методи за оценка и критерии: В началото на лекционния курс студентите се
информират за организацията на учебния процес по конкретната дисциплина. На тях се
предлагат възможности за активно участие по време на обучението през семестъра –
участие в конференции и дискусии, разработване на курсови работи и проекти, написване
на статии за подходящи списания и т.н. Личното участие на студентите е от значение при
тяхното оценяване. Наред с това студентите анализират и конкретни ситуации, предлагат
модели за действие, разработват програми за публична комуникация при специфични
условия. Студентските разработки се представят преди изпита. На всеки студент се
посочват достойните позиции в проекта, както и допуснатите слабости. Качеството на
разработката винаги е от значение за крайната оценка, получена на устния изпит
16. Език на преподаване: български и английски език.


