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АНОТАЦИЯ 
 

 Дисциплината «Професионална етика» въвежда студентите в правните и етични 

въпроси, сврързани с практикуването на психологичната професия. Курсът обхваща тематични 

области като ценности на помагащия професионалист; професионална компетентност и обучение; 

права на клиента и отговорности на консултанта; основни етични дилеми; професионални 

стандарти; етични въпроси в брачното, семейно консултиране и груповата работа; етични въпроси, 

свързани с консултирането и супервизията. 

 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 Обучението в дисциплината “Професионална етика” цели да формира у студентите 

умения за самокритичност и себерефлексия в помагащия процес, които да улеснят прилагането на 

основните професионални ценности. Друга цел, която си поставя курсът на обучение, е 

усвояването на необходимите знания и умения за следване на професионалните стандарти и 

добри практики в консултирането; изграждане на работни отношения, при които не се нарушават 

изискванията за оптимални работни граници; своевременно разрешаване на основните етични 

дилеми в практикуването на професията. 

 
 
ПРЕДПОСТАВКИ 
 Няма изисквания за предварително слушане на други дисциплини. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
 

 Тема 1. Въведение в професионалната етика. Връзка между професионална етика, 

морал и право.  

 Тема 2. Ценности и професионални отношения в помагащия процес.  

 Тема 3. Психологът като личност и професионалист.  

 Тема 4. Права на клиента и отговорности на професионалиста в психологическото 

консултиране. Тема 5. Професионална компетентност и обучение.  

 Тема 6. Професионални стандарти. Етичен кодекс на психолозите в България. 

Стандарти на практикуващите психолози в Европейската общност. Стандарти на Американската 

психологическа асоциация.  

 Тема 7. Процесът на вземане на етични решения. Основни етични дилеми и възможни 

етични решения.  

 Тема 8. Етични въпроси, свързани с груповата работа.  

 Тем 9. Етични въпроси, свързани с брачното и фамилно консултиране.  

Тема 10. Етични въпроси, свързани със супервизията и консултирането. 
 
 
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

 Теоретичните основи на курса ще бъдат въведени чрез лекции по всяка тема. Щебъдат 

използвани още самооценъчни въпросници, работа в малки групи и групови дискусии за решаване 

на етични дилеми и казуси. 

 
 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
Семестриалният изпит ще бъде под формата на тест за проверка на знанията и 

решаване на казус за оценка на нивото на прилагане на основните етични принципи при 

решаването на етични дилеми. 
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 
 1. Етичен кодекс на психолозите в България. http://www.psychology-

bg.org/rules/metacode.htm  

 2. Етични принципи на психолозите и Кодекс на поведение на Американската 

психологическа асоциация. http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx  

 3. Фролов, И. (1989). Етика на науката. София : Наука и изкуство.  

 4. Фром, Е. (2005). Човекът за самия себе си : Въведение в психология на етиката. 

София : Захарий Стоянов.  

 5. Allan, A., Love, A. (2010). Ethical practice in psychology. John Wiley & Sons Ltd.  
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 6. Corey, G., Schneider-Corey, M. and Callanan, P. (2003). Issues and Ethics in the Helping 

Professions. Brooks/Cole.  
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