
Факултет Юридически
Катедра Психология
Професионално направление Психология
Специалност Психология; МП „Психология и психопатология на развитието”
Образователно-квалификационна степен Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PHI3002
2. Наименование на учебната дисциплина: Етика на семейните отношения и

моралното развитие на личността
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

в магистрантите знания в областта на нравствените и морални отношения в
семейството, 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 магистрантите, има интердисциплинарен
характер и кореспондира с други профилиращи задължителни дисциплини
(напр. семейното консултиране).

12. Съдържание на курса: В процеса на обучението се изучават основните аспекти
на семейните отношения и категории на етиката. Разглежда се процесът на
формиране на нравственото поведение и моралното съзнание на личността,
както и възможните деформации и отклонения.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Додсън, Фицхю. Изкуството да бъдеш
родител. С., 2005; Манева, М. Любовта в семейството. С., 2012; Мандзаридис, Г.
Християнска етика. Т. І. С., 2011; Т. ІІ. С., 2013; Некрасов, Анатоли. Оковите на
майчината любов. С., 2010; Gardner, R. A. The parental alienation syndrome and the
corruptive power of anger // The international handbook of parental alienation
syndrome. / edited by Richard A. Gardner, S. Richard Sauber, Demosthenes Lorandos
– U.S.A., 2006; McDowell, J. The Fader Connection. Brodman&Holman Publishers,
Nashville, U.S.A.1996.

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.


