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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: PHI 3060
2. Наименование на курса: Етика и лидерство
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година на обучение: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Попова
9. Резултати от обучението за дисциплината:

Целите на курса “Етичното лидерство” са да изведе теоретичните базови познания за
етичното лидерство и характеристиките му и да предложи подходи и инструменти за
развитие на етичното лидерство в организацията.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да познават основните лидерски

стилове, да умеят да позиционират лидерството като отправна точка за вземането на
управленски решения в общия технологичен процес на организация и управление.

12. Съдържание на курса:
Курсът „Етичното лидерство” включва изясняване на понятия като етика, морал, етично
лидерство в контекста на ценностно-ориентирания мениджмънт на хора и процеси в
организацията. Извеждат се предпоставките за поддържане и развитие на етичното
лидерство; представят се съвременни предизвикателства и някои решения във връзка с
етичното лидерство.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Методите на преподаване и
обучение включват лекционния курс по дисциплината, консултации, дискусии,
решаване на казуси и самостоятелна извънаудиторна работа.

15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит
16. Език на преподаване: български
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