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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
  

Код на дисциплината 
010588 

Редовно обучение Задочно обучение 

Креди
ти  Аудиторна Извънаудиторна Аудиторна Извънаудиторна 

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други форми Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други форми 

Форми на аудиторна 
работа 

15    15     

Практически занятия  15        
Семинари      0    

Форми на 
извънаудиторна 
работа 

         

Подготовка за семинар    10    15  
Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит 

   10    20  

Други форми    13    13  
ОБЩО 15 15  33 15 0  48 2,5 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:    доц. д-р Таня Танева 
 
 
Водещи упражнения/практически занятия/семинари:   
 
   1. доц. д-р Таня Танева
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3. АНОТАЦИЯ 
 
Описание на съдържанието на дисциплината: 

       В разработената учебна програма за дисциплината “Делово общуване и фирмена 
култура” са разгледани  в процеса на обучение следните основни проблеми:  
 
Понятие за фирмена култура и нейното място в общата система  

 Понятия и аспекти в деловото общуване 
 Комуникативен аспект на деловото общуване 
 Интерактивна страна на деловото общуване 
 Промяна на нагласите 
 Поведението като функция на нагласите 
 Перцептивна страна на деловото общуване 
 Делово общуване и групови цели 
 Групов подход при вземане на решения 
 Типове фирмена култура 
 Диагностика на фирмената култура 
 Фирмената култура като инструмент на фирменото управление 
 Развитие на фирмената култура   
 Определяне на мисията и фирмените ценности 

 
Цел на занятията по Делово общуване и фирмена култура е освен да предоставят знания 

за основни понятия,  свързани с деловите отношения и фирмената култура, да очертаят и 
връзката между тях, влиянието им върху организацията и ефективността на работата на 
нейните служители като стимулира сплотеността и идентификацията с организацията и  
сътрудниците. Съдържателните от гл. т. на конкретната дейност, и организационни компоненти 
на деловото общуване и фирмената култура пряко влияят върху имиджа на компанията. В 
резултат на обучението студентите могат да овладеят знания за аспектите на делово 
общуване, умения за влияние, взаиморазбиране и формиране на нагласи, инструменти за 
диагностика на фирмената култура; алгоритъм за разработка на система за фирмена 
култура;за нейната корекция, за построяване на система на комуникации във фирмата, 
справяне със съпротива на персонала и др.. 

Език на преподаване: български. 
 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
4.1.1. ЛЕКЦИИ  

№ Тема 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1.  Понятия и аспекти в деловото общуване  1 1 
 -  Понятие за делово общуване 

-  Аспекти на деловото общуване 
-  Единство между общуване и дейност 

  

Комуникативен аспект на деловото общуване 1 1 
2.  - Вербална комуникация 

- Невербална комуникация 
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- Обратна връзка в комуникацията 
3.  Интерактивна страна на деловото общуване  1  

 - Взаимодействието в съвместната дейност  
- Формиране и поддържане на нагласи  
- Учене чрез съпреживяване 

 

 

4.  Промяна на нагласите  1 1 
 - Източник на съобщението – характеристика на 

комуникатора, експертни познания, доверие 
- Характеристики на съобщението – типове аргументи, 

отрицателната информация, апели към страха 
- Получаване на съобщението – централен и 

периферен път, апели към страха 

 

 

5.  Поведението като функция на нагласите 1  
 - Съпротива срещу убеждаване 

- Фактори за намерението за действие 
  

6.  Перцептивна страна на деловото общуване  2 1 
 - Социална перцепция – определение, функции  

- Влияние на културата върху социалната перцепция  
- Значение на индивидуалният опит. 
- Етапи в  развитието на социалното възприятие 
- Формиране на впечатления и умозаключения 

  

7.  Делово общуване и групови цели   1 1 
 - Фактори, които влияят върху реализацията на груповите 

цели 
- Психологическа съвместимост 
- Критерии за оценка на съвместимостта 

 

 

8.  Групов подход при вземане на решения 1  
 - Стадии на процеса на груповото решение 

- Позитиви и негативи на груповите решения 
- Социално-психологически климат в групата 

 

 

9.  Лидерство в деловото общуване 1  
 - Концепции за лидерство 

- Типове лидерство 
- Разлики между лидерство и ръководство 

 

 

10.  Типове фирмена култура 1 1 
 - Определение и функции на фирмената култура 

- Реална и демонстративна фирмена култура 

- Типове фирмени отношения – предимства и недостатъци  

 

 

11.  Диагностика на фирмената култура 1 1 
 - Методи на диагностика на фирмената култура:  

- Подходът АЦИЛ на Т. Парсънс /адаптация, цели, интеграция, 
легитимност/. 

- Моделът “Седем С” на Питърс и Уотърман. 
- Параметри на изменение на фирмената култура – сила, 

проникване, насоченост. 

 

 

12.  Развитие на фирмената култура   1  
 - Последователност на етапите в развитието на фирмената 

култура   
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- Алгоритъм  при разработката на програма за изменения на 
фирмената култура  

- Екипна работа и роля на мениджъра по фирмена култура, 
функции и необходими компетентности 

13.  Определяне на мисията и фирмените ценности. 1  
 - Необходимост от определяне на мисията и целите на 

фирмата – за и против.  
- Принципи за формулиране на мисията на компанията и 

ценностите на фирмената култура 
- Базови нагласи и фирмена култура.  
- Историята на фирмата като ценност. 
- Имидж на фирмата  

 

 

14.  Фирмената култура като инструмент на фирменото управление 1 1 
 - Форми на трансформиране на мисията и ценностите на 

фирмата чрез стандарти на вътрешнофирмените 
взаимодействия. 

- Мотивация на сътрудниците чрез средствата на фирмената 
култура. 

  

ОБЩО  15 8 
 

УПРАЖНЕНИЯ 

 
 

№ Тема Хорариум 
Редовно 
обучение 

1 Принципи на деловите комуникации – основни комуникативни 
умения – модерационни техники 

1 

2 Асертивно поведение - тренинг 1 

3 Интерактивност и деловите комуникации – делова игра 1 

4 Пътища за промяна на нагласите – индивидуални задачи 1 

5 Убеждаване – основни принципи и техники – модерационни техники 1 

6 Перцептивен аспект на деловите комуникации – първите 
впечатления и балансно отношение – казуси и групови задачи 

1 

7 Групови цели и индивидуални различия – диагностика на 
индивидуалните различия 

1 

8 Позитиви и негативи на груповите решения – делова игра 1 

9 Ръководство и лидерство в деловите комуникации – роли на 
ръководителя, делова игра 

1 

10 Изграждане и управление на екипи – анализ на етапита 1 

11 Делови комуникации и фирмена култура – индивидуални задачи 1 

12 Преговорите, същност и техники – елемент от тренинг 1 

13 Конфликти, понятие и характеристики - казуси 1 

14 Стратегии за справяне с междуличности конфликти 1 

15 Бариери в бизнескомуникациите и преодоляване – модерационни 
техники 

1 

ОБЩО 15 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
Обучението се осъществява чрез лекции и индивидуални задачи. 
Необходимите ресурси за обучение: тестове, модерационни техники, мултимедия, дискусии и 
интерактивни методи. 

 

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
В зависимост от прилаганата система и критерии на преподавателя! 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно 

приключване на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система за трансфер на 

кредити съпоставимостта на оценките е: 

Отличен 6 Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 
Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат 

кредити 
Реферати          30% 
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.  70% 
 
Скала за оценка (100%): минимум 60% , т.е. Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - Много 

добър 5 и повече от  87% - Отличен 6. 
 

7. КОНСПЕКТ 
ДИСЦИПЛИНА "ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ И ФИРМЕНА КУЛТУРА” 

Конспект за провеждане на изпит  
за редовно и задочно обучение  

Образователно квалификационна степен: Бакалавър 

 1. Понятия и аспекти в деловото общуване 
 2. Комуникативен аспект на деловото общуване 
 3. Интерактивна страна на деловото общуване 
 4. Промяна на нагласите 
 5. Поведението като функция на нагласите 
 6. Перцептивна страна на деловото общуване 
 7. Делово общуване и групови цели 
 8. Групов подход при вземане на решения 
 9. Типове фирмена култура 
 10. Диагностика на фирмената култура 
 11. Фирмената култура като инструмент на фирменото управление 
 12. Развитие на фирмената култура   
 13. Определяне на мисията и фирмените ценности 
 14. Понятия и аспекти в деловото общуване 
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9. ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
Обучението по “Делово общуване и фирмена култура” цели формирането на умения за: 

- разбиране на деловите отношения и спецификата на фирмената култура в конкретната 
фирма 

- убеждаване и формиране на нагласи  у сътрудниците, както и преодоляване на 
съпротива срещу убеждаване. 

- провежда диагностика на фирмената култура и фирмения климат 
- разработва и провежда програми за формиране на фирмена култура 


