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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

Семиотика за психолози 

Вид на курса: избирателен 

Степен на обучение: бакалаври – редовно обучение 

 

Преподавател: Доц. д.ф.н. Русен Димитров Русенов 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 0 

Практически упражнения (хоспетиране) 0 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект 20 

Учебна екскурзия  

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 
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№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  Писмена курсова работа 50% 

2.  Устен изпит + защита на курсовата работа 50% 

Анотация на учебната дисциплина: 

Предлаганият курс е адресиран до студентите от специалността “психология”, за 

които приобщаването към семиотиката има не само общообразователно значение – 

запознава ги с една колкото модерна, толкова и древна изследователска стратегия, 

но и професионално оправдание – подпомага ги при усвояването на такива 

“знаковедски” изкушени дисциплини, каквито са психолингвистиката и 

когнитивната психология. Курсът представлява системен обзор върху историята и 

теорията на знакознанието. Тематиката му е подбрана и подредена така, че да 

разкрива родството, близостта и взаимната зависимост между семиотичното и 

психологичното изучаване на знаковостта в света на човешкото поведение, мислене 

и въображение. 

 

 

 

Предварителни изисквания: 

Лекционният курс е призван да въведе студентите в интригуващата проблематика 

на интердисциплинарната семиотика, да удовлетвори интереса им към 

знаковедската евристика, както и да формира у тях умения за аналитично 

коментиране и критично интерпретиране на всякакъв вид знакотворения /от 

символните изображения на действителността до словесните изражения на 

мисълта/. 

 

 

 

 

 

Очаквани резултати: 

Участието на студентите в курса, както и начинът им на оценяване, предполага у 

тях готовност за самостоятелна изследователска работа по конкретен проблем чрез 

знаковедското му описание и решение. Успешното завършване на курса е свързано 

с представяне на писмена разработка /по дадения проблем/ в размер на 8 страници, 

на устното й експозе и с нейната защита пред лектора-екзаменатор. 

 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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I СЕМИОТИЧНИЯТ ДИСКУРС – БИОГРАФИЯ И 

ДОКСОГРАФИЯ 

 

1. Терминология на знаковедската визия.      2 

2. Психология на знаковедската интрига.   2 

3. Генеалогия на знаковедския атитюд. 2 

4. Методология на знаковедския дебют. 2 

5. Когнитивистично-психологически знакоучения. 2 

6. Лингвистично-филологически знакоучения.   2 

7. Историко-културологично знакознание.   2 

 

II СЕМИОТИЧНИЯТ РАКУРС – ТРАДИЦИЯ И 

ИНОВАЦИЯ 

 

8.  Социосемиотиката в когнитивистиката.      2 

9.       Семиозис на вещите и генезис на знаците. 2 

10. Аксиология на вещите и семасиология на знаците.  2 

11. Лингвосемиотиката в психолингвистиката. 2 

12. Рефлексология на знакотворческите умения. 2 

13. Поетика на знаковите умотворения. 2 

14. Граматиката в логиката.  2 

15. Археология на езиковото мислене.   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Терминология на знаковедската визия. 
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2. Психология на знаковедската интрига. 

3. Генеалогия на знаковедския атитюд. 

4. Методология на знаковедския дебют. 

5. Когнитивистично-психологически знакоучения. 

6. Лингвистично-филологически знакоучения. 

7. Историко-културологично знакознание. 

8. Социосемиотиката в когнитивистиката. 

9. Семиозис на вещите и генезис на знаците. 

10. Аксиология на вещите и семасиология на знаците. 

11. Лингвосемиотиката в психолингвистиката. 

12. Рефлексология на знакотворческите умения. 

13. Поетика на знаковите умотворения. 

14. Граматиката в логиката. 

15. Археология на езиковото мислене. 
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