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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код PSY3062
2. Наименование на учебната дисциплина „Семейна психотерапия и консултиране“
3. Вид – по избор
4. Цикъл – втори
5. Година от обучението – първа
6. Семестър – втори
7. Брой кредити – 3
8. Име на лектора – доц. д-р Даниела Карагяурова
9. Резултати от обучението: познаване съвременни подходи към семейството и

неговото функциониране; умение за използване на разнообразни методи за
изследване на семейството; развиване компетенции за взаимодействие с
различни семейства.

10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания – бакалавърска степен по психология
12. Съдържание на курса – основни подходи към семейството и методи за

изследването му; системен поглед към протичащите взаимодействия; история и
подходи на семейната терапия; приложен модел за работа със семейство по
решаване на проблеми; често срещани проблеми и дисфункции в семейството.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

Датилио, Ф. М. (2013). Когнитивно-поведенческа терапия при двойки и семейства. Рива
Михова, Зл. (2012). Емоционални процеси в семейството и системна терапия, В. Стено
Эйдемиллер Э. Г., В. В. Юстицкий (2008) Психология и психотерапия семьи. 4-е изд.
СПб. Питер
Carr, A. (2012). Family Therapy: Concepts, Process and Practice -3. ed. Chichester: Wiley-
Blackwell.
Garth Fletcher et al (2013) The Science of Intimate Relatioships. Wiley-Blackwell.
Handbook of Family Theories (2013) Ed. By Mark A. Fine, Frank D. Fincham, New York:
Routledge, 2013.
Mead, D. Eugene (2013).  Becoming a Marriage and Family Therapist: From Classroom to
Consulting Room. Chichester: Wiley-Blackwell.
Normal family processes: Growing diversity and complexity (2012). Ed. by Froma Walsh.
New York: The Guilford Press.
The Wiley-Blackwell Handbook of Family Psychology (2013) Ed. by James H. Bray, Mark
Stanton. Chichester: Wiley-Blackwell.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии,
решаване на казуси, групова работа

15. Методи за оценка и критерии – оценката се формира: 30% – участие в груповите
дискусии; 70% – финален изпит под формата на казус. Критериите за оценката
са: задълбоченост и осмисленост на усвоеното знание, способност да се прилага
теоретичното знание в решаването на практическите задачи.

16. Език на преподаване български, английски
08.02.2016 г. г.


