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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY1232
2. Наименование на учебната дисциплина: Организационно поведение
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Снежанка Овчарова, ас. Гергана Желязкова
9. Резултати от обучението: студентите придобиват знания за: модела на организационното

поведение и неговите зависими и независими променливи; изграждат диагностични и
аналитични умения, овладяват различни способи за анализ на организационното поведение на
индивидуално, групово и организационно равнище, способност за самоанализ на поведението,
работа в група, аргументиране на собствени изводи, разрешаване на проблемни ситуации.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: въведение в мениджмънта, управление на човешките

ресурси, статистика, психология на управлението
12. Съдържание на курса: разглеждат се модела на организационното поведение и неговите

зависими и независими променливи; различни способи за анализ на организационното
поведение на индивидуално, групово и организационно равнище; факторите влияещи на
организационната социализация; същността на организационната власт и политика и ролята на
организационните комуникации за осъществяване на ефективно управление; моделите на
поведение на организациите при стратегически промени; влиянието на глобализацията върху
организациите и тяхното развитие.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти Бодурова,П., Г.Желязкова - Организационно поведение, Варна, Университетско
издателство ВСУ”Ч.Храбър”, 2009.
1. Бодурова, П., Г. Желязкова, Ръководство за упражнения по организационно поведение, ВСУ

“Черноризец Храбър” – Университетско издателство, Варна, 2010 г.
2. Griffin, R. W., G. Moorhead,Organizational Behavior: Managing People and Organizations, 11th

edition, South-Western, Cengage Learning, 2014.
3. Mulins, L. J., Management and Organizational Bеhaviour, 10th edition, London, Pearson Education

Limited, PUBLISHING, 2013.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни упражнения и

консултации. Лекциите са представени чрез медия и включват освен теоретичен материал така и
резултати от съвременни изследвания в научната област и приложението им в практиката.
Използвани са и видео материали на добри и лоши практики. През семестъра студентите
решават казуси и тестове, провеждат делови игри и участват в дискусии.

15. Методи за оценка и критерии: Текущо студентите могат да проверяват своите резултати и
посредством публикуваните списъци във виртуално обучение и от текущото съобщаване на
резултатите, обобщенията и препоръките по време на часовете. Крайната оценка, се формира от
два компонента: текуща оценка от упражнения и лекции с тежест 0,3 и изпитна оценка с тежест
0,7, като се допуска и устен изпит за формиране на окончателната оценка. Всеки студент може
да види своите писмени работи и конкретните си препоръки и да дискутира по тях.

16. Език на преподаване: български


