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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код - PSY3288
2. Наименование на учебната дисциплина - Eкипно взаимодействие
3. Вид – факултативен
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението - първа
6. Семестър – 1,2
7. Брой кредити – 3
8. Име на лектора - доц. д-р Вилдан Онур , доц.д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението - Студентите получават умения да разбират лидерството като

печеливша стратегия в динамична и глобална бизнес среда, основана на креативността
на екипите. Студентите изграждат теоретични и практически способности да формират
креативни екипи и идеи, чрез които да постигат лидерство. Студентите се
самоанализират по отношение личния си лидерски и креативен профил при работа в
екип.

10. Начин на осъществяване – диркетен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - Студентите, изучаващи

дисциплината трябва да са запознати с основните лидерски стилове, да са получили
базови знания за принципите на икономическия и  пазарния подход.

12. Съдържание на курса - Лидерството като привилегия или съдба;Теоретичните основи на
лидерството;Връзката между лидерската компетентност и професионалната
компетентност;Лидерството и "locus of control";Обвързаността между лидерството и
креативността на екипа;Лидерството и комуникативните способности;Релацията
„лидерство - EQ”;Взаимовръзката между лидерството и професионалните
ценности;Обусловеността на лидерския стил от характера; Самопознанието и
самоизследването на личната креативност при работа в екип.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

Онур, В. Мениджърът на училището на 21. век – творител на бъдещето училище, Bourgas
Free University, 2001, Bourgas
Onur, V. EFQM Excellency Model - Handbook for Educational İnstitutions, KalDer, İstanbul,
2000 (book chapter authorship)
Onur, V. “Latif Bey” Private Elementary School - EFQM Excellency Model Case Study Book,
2001 KalDer, Istanbul, (public works)
Onur, V. Transformational Leadership Characteristics of School Managers, Institute of Social
Sciences Trakya University, 2006
Onur, V. Competencies of School Managers to Manage Change, Institute of Social Sciences
Trakya University, 2006
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - Преподаването по

дисциплината включва лекции, практически упражнения и самостоятелна подготовка.
15. Методи за оценка и критерии - : в хода на груповата динамика по време на лекциите и

упражненията и писмен тест .
16. Език на преподаване – български.


