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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Организационно поведение 

 2. Код на курса: 09.1.6.0.36 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Любов Илиева 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Целта на курса е да даде на студентите да усвоят знания и умения, техники и 

практики за работата на организациите и управлението на хората в групи. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за йерархията, властта и поведението в организацията, 

организационното управление и стиловете на управление, начините за мотивиране на 

персонала, основните правила за ефективно организационно общуване, процесът на вземане 

на решения, организационната промяна и организационното развитие, конфликтите в 

организацията, груповата динамика и др. 

Практически умения за използване на знанията в реална работна среда. 

 

10.Начин на преподаване: лекции и семинарни упражнения  

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Изучаването на дисциплината се извършва по молба на фирмите от бранша и е 

свързано с усвояването на така наречените „меки умения“. 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Предмет на организационното поведение, Личностно значение на организацията, 

Личността и групата в процеса на вземане на УР, Групова динамика. Организационна среда 

и култура и др. 

 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Griffin, R., Moorhead, G. Organizational Behavior, 11
th

 Ed. Cengage Learning, 2013.  

 McShane, S., Von Glinow, M. Organizational Behavior, 7
th

 Ed. McGraw-Hill, 2014.  

 Robbins, S., Judge, T. Organizational Behavior, 16
th

 ed. Pearson, 2014.  

 Neubert, M., Dyck, B. Organizational Behavior. Wiley, 2013. 

 Newstrom, J. Organizational Behavior, 14
th

 Ed. McGraw-Hill, 2014. 

 Uhl-Bien, M., Schermerhorn, J., Osborn, R. Organizational Behavior, 13
th

 Ed. Wiley, 2016. 

Допълнителна литература: 

 Luthans, F., Luthans, B., Luthans, K. Organizational Behavior. Information Age, 2015.  

 Nahavandi, A., Denhardt, R., Denhard, J., Aristigueta, M. Organizational Behaviour. Sage, 

2014.  

  



14. Методи и критерии на оценяване:  

Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 

материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на 

решенията. 

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи. 

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи, 

но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

 

Формиране на крайната оценка 

 Компонент Maкс. точки 

1 Тест 30 

2 Представяне на задача за самостоятелна работа 30 

 Крайна оценка:  =0,1*60 = 6 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


