
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1001
2. Наименование на учебната дисциплина: Административна култура
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора – четвърта
6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. Д-р Бойчо Бойчев
9. Резултати от обучението: целта е студентите да се запознаят теоретически

с проблемите на организацията, административна и управленска култура и
спецификата на професионалната етика. Да се формират практически
умения на основата на ценности, норми и правила за административна
дейност и да се разработи цялостна линия на поведение на
административния ръководител в управленската дейност, в съответствие с
изискванията на професионалната етика.

10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: административната култура

определя и пряката връзка с цикъла дисциплини по проблемите на
управлението, социологията, психологията и пр.

12. Съдържание на курса: задачата е да са формират умения за практическо
приложение в административната дейност, в съответствие с богатството на
социалните ситуации, чрез етиката да се разбират и т.н. Духовни
регулатори на поведение на управляващия.

13. Перпоръчителна или задължителна литература:
1. Аргайл М., и М. Хендерсън, Анатомия на човешките отношения, С., 1992
2. Илиева Сн., Организационно развитие, С., 2006.
3. Илиева Сн., Организационна култура, С., 2006.
4. Сотирова Д., Бизнес етика С., 2005.
5. Паунов М., Организационно поведение, С., 2006 .

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: методите
използвани в процеса на обучението са разнообразни – от теоретично
поднасяне на лекционния материал, до екипна работа, решаване на
практически и тестови задачи, казуси, разработване на курсов проект и др.

15. Методи за оценка и критерии: Писмен и устен изпит (участие в беседи,
дискусии и обсъждания, работа с текстове, разработка и представяне на
конспект и /или защита на курсова работа.

16. Език на преподаване: български


