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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 3130
2. Наименование на учебната дисциплина: Естетическо и художествено формиране

на личността
3. Вид: по избор
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 естетическото и художествено формиране
на личността, 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 специалистите по психология и
психопатология на развитието, има интердисциплинарен характер и
кореспондира с другите профилиращи задължителни дисциплини.

12. Съдържание на курса: В процеса на обучението се изучават основните
параметри на естетическото и художественото. Разглежда се процесът на
формиране на естетически вкус и поведение, както и възможните деформации и
отклонения като кич, естетически маргиналии и псевдоизкуство.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: А д о р н о , Т. Естетическа теория. С.,
2002. А н г е л о в, В. Смъртта на естетиката. С., 2001. Ф р о й д , З. Естетика,
изкуство, литература. С., 1991. Б у р д и й о, Правилата на изкуството. С., 2004.
П а с и, И. Човек не само с разум живее. С., 2005

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.


