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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 15 

 Семинарни упражнения 15 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация 10 

Курсов учебен проект 40 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 10 

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 90 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 

 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1. Участие в тематични дискусии в часовете 10 

2. Разработване на курсова задача 70 

3. Презентация на курсовата задача 20 

Анотация на учебната дисциплина: 

 
1 

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

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните. 

И 3 0 8 

 



2  

 
 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

Придобиване на актуални и систематизирани знания за ключови социално 

икономически детерминанти на здравето и благополучието и за основните 

теоретични и емпирични модели на тяхното взаимодействие от гледна точка на 

съвременната психология. 
 

 

 

Учебно съдържание 

 

ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема: Хорариум 

1 
Основни тенденции в изследванията на социално-икономическите 
детерминанти на здравето и благополучието. Въведение. 

2 

2 
Синдром на статуса или ролята на неравенството върху здравето и 
благополучието на индивидите. 

1 

 

3 
Финансов статус и връзката му със здравето и благополучието. (Или 

защо е много вероятно шефът Ви да живее по-дълго от вас, а Доналд 
Тръмп да ви надживее и двамата.) 

 

2 

4 Социален статус и връзката му със здравето и благополучието. 2 

5 Социално изключване, социални контакти и здравно поведение. 1 

6 
Ролята на образованието за подобряване на здравето и 
благополучието на хората. 

1 

7 
Работа и безработица като фактори, влияещи на психичното и 
физическото здраве. 

1 

 

8 

Диференциращата роля на социо-културните норми и ефекта на пола 

при формиране на индивидуалното възприятие за добро здраве и 

благополучие. 

 

1 

9 
Здраве, благополучие и религиозни вярвания. Къде точно свършва 

науката и започва необяснимото. 
1 

10 
Социално-икономически предпоставки за рисково здравно поведение. 

1 

Бедните хора и хората от ниските слоеве на обществото живеят по-кратко и по- 

често боледуват от богатите. Това несъответствие повдига въпроса за 

забележителната чувствителност на здравето спрямо социално-икономическата 

среда. 

Този курс е предназначен за студенти от магистърска програма по психология 

на здравето и разглежда социално-икономическите детерминанти на здравето и 

благополучието в съвременните общества. Базирайки се на литературни източници 

и емпирични изследвания в областта, курсът има за цел да обясни основните 

тенденции и механизми, чрез които психологически, социални и икономически 

фактори си взаимодействат и оказват влияние върху физическото и психичното 

здраве на всеки човек. 



3  

11 
Какво все още не знаем за взаимовръзката между социалните 
фактори, икономическите индикатори, здравето и благополучието. 
Бъдещи тенденции за развитие на изследванията в областта. 

2 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема: Хорариум 

 Семинарните занятия следват програмата на лекционния курс и 

се фокусират върху груповото дискутиране на резглежданата тематика. 

На базата на актуални примери от научната литература в областта и 

използвайки широк набор от предварително подбрани данни 

(статистики), студентите ще имат възможност подробно да обсъдят 

теоретичните и емпиричните доказателства, които подкрепят 

формулираните основни тенденции и механизми за връзката на 

социално-икономическите фактори със здравето и благополучието на 
индивидите. 

 

 

 

15 
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