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Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ 

2. Код на курса: 41.2.8.8.66 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: осми  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р Ана Божанова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите да се запознаят с основни 

проблеми като управление на организациите, въпросът за лидерството, общуването и 

мотивацията в рамките на организацията, процесът на вземане на решения и разрешаване на 

конфликти. 

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.  

Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, 

трябва да са усвоили основни техники за общуване в организациите, мотивиране на 

персонала, работа в екип, решаване на конфликти, вземане на решения и управление на 

груповата динамика. 

10. Начин на преподаване: Лекциите се провеждат чрез запознаване на студентите 

последователно с предвидения в учебния план материал. Лекциите са илюстрирани с графичен 

и видео материал, с нагледни примери и задачи, който се представя чрез презентации с 

мултимедиен проектор. 

Практическите упражнения се провеждат в предимно дискусионна форма, като се решават 

тестове и се представят презентации от студентите по определени предварително теми. 

11. Предварителни изисквания: Основи на икономиката, Дигитална икономика, 

Презентационни и комуникативни умения и др., включени в учебните планове на 

специалностите. 

12. Съдържание на курса: Придобиване на познания за основни проблеми като управление 

на организациите, въпросът за лидерството, общуването и мотивацията в рамките на 

организацията, процесът на вземане на решения и разрешаване на конфликти. 

13. Библиография: 
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5. Borowski, N. Organizational Behavior. Theory and Design. Johns and Bartlet, 2015. 

6. Clinger, T., Prichard, J. Organizational Behavior. Clinger, 2014. 
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9. Newstrom, J. Organizational Behavior. McGraw-Hill, 2014. 
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Допълнителна литература: 

1. Алмънд, Г., С. Верба. Гражданската култура. С., 1998. 

2. БАУРЧР. Измерване ефективността на HR дейностите: наръчник с добри практики от 

България и Европа. С., 2008. 

3. Luthas, F., Luthas, B., Luthas, K. organizational Behavior. Information Age, 2015. 

4. Nahavandi, A., denhard, J., aristigueta, M. Organizational Behavior. Sage, 2014.   

14. Методи и критерии на оценяване: Формирането на крайната оценката е на базата на 

получените през семестъра точки, като съответствието между броя точки и оценката по 

шестобалната система е представено в Таблица 1. На обявената дата за дооформяне на 

крайната оценка студентите представят презентация по предварително определена тема.  

      Таблица 1. 

 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 


