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Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/презентация 20 

Курсов учебен проект 30 

 Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 10 

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 90 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 3 

№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  Тест 100 

Анотация на учебната дисциплина: 

Предложеният курс предоставя обзор, както на развитието на т.нар. „джендър“ 

изследвания, така и на генералните теми за ключовите концепти, свързани с 

биологичния пол, социалния пол и сексуалността. Настоящата дисциплина цели да 

въведе, изследва и обясни връзките между идентичността и репрезентацията на пола, 

основно в прякото междуличностно взаимодействие. Макар на български да се 
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предават трудно с една дума, в съвременната психология и в социалните науки все 

повече се възприема схващането за разликата между „биологичния пол“ и 

„социалния пол“. И докато първият се свързва с биологичните и физиологични 

характеристики, които определят индивида като „мъж” или „жена”, то вторият – 

социалният пол – се отнася до социално установените роли, поведения, дейности и 

характеристики, които в дадено общество се считат за присъщи на мъжете или 

съответно на жените. Отделя се място и за теми, свързани със сексуалната 

ориентация, разминаването между биологичен и социален пол и свързаната с това 

тема за психичното здраве на индивидите и други. 

Доколкото биологично полово обусловените характеристики на индивида не се 

влияят от социалния контекст, социално-половите му характеристиките се 

различават в различните типове общества. Това е набор от поведенчески норми и 

роли („мъжки“ и/или „женски“), които човек придобива в процеса на социализация. 

За разлика от биологичния пол, социалните полови роли са зависими от културата и 

ценностната система, в която бива възпитаван даден индивид. Те се „научават“ в 

семейството, в училище, на работното място; предават се чрез медиите, книгите, 

киното, институциите, законите. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма. 

 

Очаквани резултати: 

Предложеният курс разглежда теми, чрез които да се „запълнят разминаванията“ в 

познанието за мъжете и жените, в промяната на схващанията за пола, като 

комплексен, многостранен въпрос. Промяната в гледните точки през последните 

десетилетия осмислят фокуса върху ключовите концепции, които формират 

изследванията на социалния пол. Идеите, споровете и теориите са представени 

разнопосочно, дават се ясни дефиниции и обяснения за всеки концепт по разбираем 

начин, без да се пренебрегва детайлността и комплексността на материята. Очаква се 

студентите да се фокусират върху познанието и да развият способности да работят с 

вещина в области, свързани с изследователска и приложна практика, касаеща 

биологичния и сексуалния пол и психичното здравето на индивида.  

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1. Пол, полова роля и сексуалност. Социалнопсихологическа 

перспектива. 

2 

2. Медийната комуникация като централен елемент на модерността. 

Послания, свързани с пола и сексуалността в съвременните медии. 

2 

3. Мъжът и жената в списанията, киното и телевизията в миналото. 

Полът в рекламата.  

2 

4. Алтернативната сексуалност в телевизията. Другите „други“. 

Куиър-филмите. 

2 

5. Мъжките списания и съвременната мъжка идентичност. 2 

6. Женските списания и съвременната женственост. Идеалът за 2 
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женското тяло днес. 

7. Лайфстайл. Рекламата и „технологията на Аза“. 2 

8. Ролеви модели на поп-културата. 2 

9. Мъжът и жената, като пълни противоположности. Новият сексизъм 

и страхът от интимността. 

2 

10. Куиър-теорията. Физиологичен и психичен пол. Полът, като 

пърформънс. 

2 

11. Труд. Полови и джендърни различия. 2 

12. Психично здраве – полови и джендърни различия. 2 

13. Секс и сексуалност – полови, джендърни и сексуални различия. 2 

14. Ейджизъм и проблеми на стареенето – полови и джендърни 

различия. 

2 

15. Интернет и употребата на глобалната мрежа – полови и джендърни 

различия. 

2 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Пол, полова роля и сексуалност. Социалнопсихологическа перспектива. 

2. Медийната комуникация като централен елемент на модерността. Послания, 

свързани с пола и сексуалността в съвременните медии. 

3. Мъжът и жената в списанията, киното и телевизията в миналото. Полът в 

рекламата.  

4. Алтернативната сексуалност в телевизията. Другите „други“. Куиър-филмите. 

5. Мъжките списания и съвременната мъжка идентичност. 

6. Женските списания и съвременната женственост. Идеалът за женското тяло днес. 

7. Лайфстайл. Рекламата и „технологията на Аза“. 

8. Ролеви модели на поп-културата. 

9. Мъжът и жената, като пълни противоположности. Новият сексизъм и страхът от 

интимността. 

10. Куиър-теорията. Физиологичен и психичен пол. Полът, като пърформънс. 

11. Труд. Полови и джендърни различия. 

12. Психично здраве – полови и джендърни различия. 

13. Секс и сексуалност – полови, джендърни и сексуални различия. 

14. Ейджизъм и проблеми на стареенето – полови и джендърни различия. 

15. Интернет и употребата на глобалната мрежа – полови и джендърни различия. 
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