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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код PSY 3019
2. Наименование на учебната дисциплина: Практика по психодиагностика и

психотерапия
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 1
8. Име на лектора: проф. д.мн. Риналдо Шишков
9. Резултати от обучението: усвоени знания, умения, компетенции: да

затвърди и тренира умения за работа на психолога с психично болни в цялата
гама на патологията в психиатрията, както в диагностичен, така и в
терапевтичен план.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: за изучаване на дисциплината,

студентите следва да са преминали курса на дисциплините Психология на
личността, Клинична психология, Психологически измервания.

12. Съдържание на курса: В процеса на обучението се тренират умения за
извършване на кризисна интервенция, „проиграват” се етапите на кризисна
интервенция, прилагат се специфичните изисквания към професионалното
поведение при извършване на интервенцията. В хода на курса студентите
отработват стъпките на интервюто и задачите на психолога при неговото
провеждане.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Попов Г. Обща психопатология, „Стено”, В., 2010
Гилбърт, П.: Как да преодолеем депресията. Наръчник за самопомощ, София,
Сиела, 1997.
Психиатрия Обща и клинична психиатрия, проф. д-р М. Ачкова, проф.д-р Н.
Беловеждов (ред.), Знание, 1998

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Планирани учебни
дейности и методи на преподаване: стажове и практика за затвърждаване и
трениране на умения за работа с психично болни в диагностичен и терапевтичен
аспект.

15. Методи за оценка и критерии: Методи  и  критерии  на  оценяване: Оценява  се
доколко  студентите  правилно  са придобили  базови  умения  за



психодиагностика  и  консултиране  при  невротични  и личностови
разстройства, нарушения в поведението и кризисна интервенция.

16. Език на преподаване: български, английски
17. Практика: в клиника


