
Факултет: Юридически
Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
Специалност: Психология
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 3067

2. Наименование на учебната дисциплина: Стрес и личностни промени
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа/втора
6. Семестър в който се изучава: втори/четвърти
7. Брой кредити: 1.5

8. Име на лектора: проф. д-р Валери Стоилов Стоянов
9. Резултати от обучението: Студентите изучават същността на психичния стрес,

личностните и социално-психичните модератори на стреса, последиците от
стреса, същността на посттравматичния стрес, възможностите за диагностика и
терапията му, същността на бърнаута, възможностите за диагностиката му,
превенция и терапия, възможните подходи за управление на стреса в
организационна среда.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Да е завършена

бакалавърска степен по психология или приравнителен модул на магистърската
програма.

12.Съдържание на курса: В процеса на обучението ще се изучават: същността на
психичния стрес, причините за него и последиците; същността на
постравматичното стресово разстройство, диагностиката и терапията му;
същността на бърнаута, диагностиката му и превенцията му и възможностите за
управление на стреса.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Г е р ч е в а - Несторова, Г. (2009). Комуникативно безпокойство. София,
Албатрос.
Р а ш е в а, М. (2006). Справяне със стреса и депресията. София, Акад. изд.
„Марин Дринов”.
С т о я н о в, В. (2009). Професионален стрес и стратегии за справяне при учители
в условията на реформа.//Психологични изследвания, кн.2, с.121-130.
Стоянов, В. (2008 - първо издание, 2009 - второ издание). Посттравматично
стресово разстройство. Същност , диагностика, терапия. Варна, Псидо.
С т о я н о в, В. (2008). Човекът в организацията. Психологичен анализ. Варна,
Псидо.
С т о я н о в, В. (2011). Психичен стрес в организацията. Системен модел за
изследване. Варна, ВСУ” Ч. Храбър”.
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14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
упражнения, самостоятелна работа, разработване и защита на курсови проект.

15.Методи за оценка и критерии: Крайната оценка по дисциплината се формира от
оценката от защитата на курсовата работа. Оценката на курсовата работа е
резултат от оценката на представения писмен отчет за проведеното изследване и
анализ на резултатите и устната защита. Оценяването е в зависимост от
пълнотата на отчета и логичността на изложението, както и правилното
формулиране на цели, задачи, хипотези на изследването, използването на
адекватни методики за събиране на емпирична информация, коректното
обработване и анализиране на информацията. Устната защита се оценява по
краткото представяне на целите на проекта, процедурата за изследване и
резултатите, както и отговорите на зададените въпроси от преподавателите.
Крайната оценка е средноаритметично от оценката за писмения отчет на
изследването и устната му защита.

16.Език на преподаване: български


