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Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “3.8. Икономика”
Специалност: “Дигитална икономика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: SOC 1010
2. Наименование на учебната дисциплина: Комуникативни умения
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Ивайло Цанов
9. Резултати от обучението: владеене на теоретични знания в областта на закономерности
на комуникациите; изградени  практически комуникативни умения, приложими в
професионална среда; повишена социално - психологическата чувствителност в
комуникативните  взаимодействия; висока мотивация за самопознание, самоконтрол и
себереализация в деловите комуникации, формирана нагласа за усъвършенстване на
комуникативната компетентност.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания:
владеене на основни знания за социалните общности и управлението им.
12. Съдържание на курса: Същност на човешките комуникации и потребност от тях.
Същност и основни характеристики уменията за обмен на информация при едностранните
и двустранните комуникации.Умения за словесна комуникация – фактори, определящи
ефективността на словесната комуникация. Умения за невербалната комуникация –
основни елементи на невербалната система от знаци, функции на информацията,
предавана чрез невербалните знаци. Транзакционен анализ на социалните комуникации –
възможности за практическо приложение на подхода. Умения за взаимно възприемане и
разбиране в междуличностните комуникации – основен фактор за тяхната ефективност.
Комуникативна компетентност, комуникативна толерантност, комуникативни
способности, комуникативни умения на личността – същност, основни характеристики и
механизми на формиране и развитие. Личностни качества, определящи успешните
комуникации – желание за общуване, комуникативно безпокойство. Комуникативен стил
на личността. Копинг стратегии за преодоляване на комуникативното безпокойство.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
Арънсън, Елиът Човекът - "социално животно" / Елиът Арънсън . - 2. доп. изд. . - София :
Дамян Яков, 2009
Герчева-Несторова, Г., Комуникативно безпокойство : Емпирични измерения на
личностни и контекстуални фактори, Варна, Албатрос, 2009
Герчева-Несторова, Г., Социални комуникации: Междуличностна парадигма, Варна : Унив.
изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2012
Герчева-Несторова, Г., Психология в управлението, Комуникативен разрез, Варна, УИ на ВСУ
„Черноризец Храбър”, 2004
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Герчева-Несторова, Г., Психология в управлението, Комуникативен практикум, Варна, УИ на
ВСУ „Черноризец Харбър, 2005
Герчева-Несторова, Г.Т., Личност и общуване, С., Албатрос 2010
Гюрова, В., Божилова, В. Магията на екипната работа. С., ЕВРОПРЕС, 2006
Пелерин, Ч. Дж. Как НАСА създава екипи. С., ИК „ ИнфоДАР” ЕООД, 2011
Социална психология. Под. Ред. На Серж Московичи.с., Изд. „ Дамян Яков“, 2006
Социална психология. Христоматия. С. Изд. „ Дилок“, 2001
Христова, Т., Христов,Т., Христов, С. 10те златни правила за работа в екип. С., СИЕЛА, 2006
Аронсон, Э., Уилсон, Т., Эйкерт, Р. Социальная психология. Психологические законы
поведения человека в социуме. Санкт-Петербург „ Прайм-ЭВРОЗНАК“, М. „ ОЛМА -
ПРЕСС“, 2004
Тейлор, Ш., Пипло, Л., Сирс, Д. Социальная психология. Санкт-Петербург, „ ПИТЕР“, 2004
Gercheva-Nestorova, G. Social Communications : Interpersonal paradigm. Varna : Varna Free
University, 2013.
Harris, Th. E., Nelson, M.D. Applied Organizational Communication. New York – London,
Taylor & Francis Group, LLC, 2008
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекционен курс, семинар и
тренингови занятия, които осигуряват както теоретическата, така и практическата подготовка
на студентите.
15. Методи и критерии на оценяване:  крайната оценка е средно аритметична от оценките
по 15.1. и 15.2.:
15.1. Текущ контрол: - активно участие в лекционните занятия – подготовка и представяне на
презентация, казус; - участие в семинарните занятия, като поне в две от тях се представя
собствена позиция.
15.2. Писмен семестриален изпит – тест, включващ въпроси от лекционния материал и
този от семинарните упражнения. Тестът е успешно взет, ако са решени повече от 50% от
задачите.
16. Език на преподаване: български, английски.


