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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е насочена към създаване на условия за практическа подготовка на 

студентите от специалност “Психология” чрез развитие на професионалните им умения и  

идентичност.  Студентите ще имат възможност сами да избират организацията, институцията или 

психологичната практика, която отговаря на интересите и предпочитанията им. Възможно е да 

продължат стажа си  в същото работно поле, в което са положили първия си летен стаж, или да се 

ориентират към нова психологична практика. Предоставя им се отново широк спектър от 

възможности за полагане на стаж сред общинските социалните звена за социални и психологични 

услуги в гр. Бургас, дневни центрове, защитени жилища, неправителствени организации, болници, 

училища и частни психологични практики.  

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основните цели на този курс са придобиване на практически опит при работа в различни 

работни полета, интегриране на теоретичните знания и практическата опитност, формиране на 

професионални умения за предоставяне на психологични услуги от студентите, полагащи стаж.  

Чрез практическа работа стажантите ще получат възможност: 

 да надграждат уменията си за интервюиране; 

 да придобият опитност при извършване на оценката по случай и при създаване на 

лечебни планове; 

 да провеждат психодиагностични изследвания, да обработват данни и да 

предоставят обратна връзка на изследваните лица; 

 да проследяват груповата динамика и да създават психически безопасна 

атмосфера при работа с групи; 

 да работят под директната супервизия на своите обучители; 

 да развият умения за документиране на случаите, по които работят; 

 да решават етични дилеми. 
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ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е надграждаща, затова е необходимо студентите успешно да са преминали 

курсовете по “Психология на развитието в детска и юношеска възраст”, “Медицинска психология”, 

“Психология на личността” и “Когнитивна психология”, “Клинична психология”, “Психология на 

развитие на възрастните”, “Летен стаж І”. 

 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Летен стаж ІІ Задължителна 5  100  100  50  50 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Развиване на умения за провеждане на интервю в психологичната практика. 

Тема 2. Развиване на сензитивност към спецификите на психологичното интервюиране в 

зависимост от проблемите и възрастовите особености на целевите групи. 

Тема 3. Работа с различни психодиагностични методики. Формиране на умения за обработка и 

интерпретиране на резултатите.  

Тема 4. Придобиване на практически опит от работа с групи: групи за собствен опит, групи за 

самопомощ и подкрепа, групи за личностно развитие и израстване, терапевтични и обучителни 

групи. 

Тема 5. Развиване на умения за използване на основните психологични теории в практическата 

психологична работа. 

Тема 6. Развиване на умения за работа под супервизия. 

Тема 7. Придобиване на опит при работа с документация; формиране на умения за протоколиране 

на работните сесии, описване на случаи, заключения от проведени психодиагностични 

изследвания, протоколиране на сесиите по супервизия и на груповите сесии. 

Тема 8. Надграждане на уменията за прилагане на етичните принципи и стандарти при 

практикуването на професията и за решаване на етични дилеми. 

 
 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Всеки студент подготвя за семестриалния изпит пълен отчет на извършената от него 

работа като стажант в съответното работно поле, като описва подробно и почасово дейностите или 

психологичните услуги, които е извършил или предоставил. Крайната оценка се формира въз 

основа на отчетния формуляр, оценката от обучителя и от самия стажант по отношение на 

напредъка в развитието на професионалните му умения. 

 
 

 
 

 

 
 
 


