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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 

 
  

Код на дисциплината 
 

Редовно обучение Задочно обучение 

Кредити  Аудиторна Извънаудиторна Аудиторна Извънаудиторна 

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други форми Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Форми на аудиторна 
работа 

30    15     

Практически занятия  15    15    

Семинари          

Форми на 
извънаудиторна 
работа 

         

Подготовка за семинар    19    10  

Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит 

   25    54  

Други форми    5      

ОБЩО 30 15  49 15 15  64 3,8 

 
 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:    доц. д-р Таня Танева 

 
 
Водещи упражнения/практически занятия/семинари:  доц. д-р Таня Танева 
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3. АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Подбор и оценка на персонала“ дава на студентите знания за базови 
аспекти на едни от решаващите компоненти в дейностите по управление на човешките ресурси 
като фактор за ефективността на организациите - подборът и оценката на персонала. Учебното 
съдържание обхваща теми, които запознават студентите със същността, системите и методите 
за подбор и оценка на персонала, като обучението е изцяло практически ориентирано и 
адаптирано към реалната практика в страната. Набирането и подбора на нови работници и 
служители обхваща дейностите по привличане на подходящи кандидати за определена 
длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията за длъжността и 
организацията като цяло, вземане на решение на кого да се направи предложение за работа и 
неговото назначаване. Оценката на персонала е базирана основно върху компетентностния 
подход и резултатите, като се обсъждат предимствата и недостатъците и на другите системи 
за оценяване на персонала. 

 

В разработената учебна програма за дисциплината „Подбор и оценка на персонала“,  
логически свързано са разгледани следните конкретни проблеми: 

 
➢ Подборът на персонал като компонент на системата за управление на човешките 

ресурси. Планиране на потребностите от персонал. 
➢ Същност и особености на процеса по подбор на персонал Компетентностен подход в 

процеса на подбора. Личност и професионален избор 
➢ Етапи на подбора, - Съставяне на профил на длъжноста. Определяне на изискванията 

към кандидатите  
➢ Методи за привличане на подходящи кандидати – стандартни и нестандартни методики. 
Селекция по документи. Критерии за оценка на съответствието към вакантна длъжност  
➢ Психологическо изследване при професионалния подбор и личностна селекция Методи 

за подбор. Обработка на информацията. 
➢ Подбор на мениджъри – психологически аспекти 
➢ Преговори между кандидата и предприятието Оценка на кандидатите и вземане на 

решение за назначение  
➢ Изисквания към специалиста по подбор на персонал. 
➢ Същност и компоненти на системата за оценка на преставянето на персонала. 

 -Компетентностен подход при оценка на служителите.  
➢ Методи и инструменти за оценка на ефективността на дейността на служителите. - 

Определяне на ключовите за длъжността показатели и измерители на изпълнението. 
➢ Провеждане на оценка. Потребностите от атестиране  и оценка на персонала. 

Последици от оценяването. 
➢ Обучение, развитие и задържане на персонала.  

 
 

Посочената проблематика подготвя студентите за работа в административни структури 
и предлага  основните психологически знания за ефективен подбор и оценка на персонала. 
Овладяването на конкретни психологически техники за селекциа, подбор и оценка, ще повиши 
ефективността на трудовото поведение на работещите, ще улесни процеса на включването им 
в дейността, и  ще повиши тяхната резултативност.  
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Език на преподаване: български. 

 
 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
                        4.1.1. ЛЕКЦИИ  

№ Тема 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1.  Подборът на персонал като компонент на системата за управление 
на човешките ресурси. Планиране на потребностите от персонал. 

2 1 

2. Същност и особености на процеса по подбор на персонал 
Компетентностен подход в процеса на подбора. Личност и 
професионален избор 

2 
1 

3. Етапи на подбора, съставяне на профил на длъжноста. 
Определяне на изискванията към кандидатите  

2 
1 

4.  Методи за привличане на подходящи кандидати – стандартни и 
нестандартни методики. 

2 1 

5. Селекция по документи. Критерии за оценка на съответствието към 
вакантна длъжност  

2 1 

6. Психологическо изследване при професионалния подбор и 
личностна селекция Методи за подбор. Обработка на 
информацията. 

2 1 

7. Подбор на мениджъри – психологически аспекти 3 1 

8. Преговори между кандидата и предприятието Оценка на 
кандидатите и вземане на решение за назначение  

3 
2 

9. Изисквания към специалиста по подбор на персонал. 4 2 

10. Същност и компоненти на системата за оценка на преставянето на 
персонала. 
 Компетентностен подход при оценка на служителите.  

2 
1 

11. Методи и инструменти за оценка на ефективността на дейността на 
служителите. Определяне на ключовите за длъжността показатели 
и измерители на изпълнението. 

2 1 

12.  Провеждане на оценка. Потребностите от атестиране  и оценка на 
персонала. Последици от оценяването 

2 1 

13.  Обучение, развитие и задържане на персонала.  2 1 

    

ОБЩО  30 15 

 
 

 
4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ 

№ Тема 
Хорариум 

часове 



U4EBNA PROGRAMA - PODBOR I OCENKA NA PERSONALA - 2020 - U4 PROGR.doc 

5 

редовно задочно 

1. Видове подбор в бизнеса. Съвременни тенденции. 2 2 

2. Принципът: “Точният човек, в точния момент, на точното място”. 2 2 

3. Предварителна селекция по документи 2 2 

4. Първи контакти 2 2 

5. Интервю – структурирано, неструктурирано, динамично 2 2 

6. Тестове – за общи способности, за специални способности, за 
типологията на личността и др. 

2 2 

7 Казуси – видове и провеждане и интерпретация 2 2 

8. Анкетни  карти – общи изисквания към съставянето им и 
провеждането на анкетирането 

2 2 

9. Обработка и анализ на информацията  3 3 

10.  Преглед на най-новите тенденции за подбор на персонала. 3 3 

11. Въвеждане на ефективна система за оценка на представянето на 
служителите 

2 2 

12. Анализ на персонала и квалификацията 2 2 

13. Потребност от атестиране и оценка на персонала 2 2 

14. Съставяне на програма и календар за обучението за “УЧР” 
теоретичния принцип: “Точният човек, в точния момент, на точното 
място”. 

2 2 

ОБЩО  15 15 

 
 

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
Обучението се осъществява чрез комбинирането на лекции, семинари, практически 

занятия с индивидуални задачи и групови техники. Необходимите ресурси за обучение са: 
материали за практическите занятия, клип-чарт, мултимедия и/или компютърен клас с 
интернет-връзка. 

 
 

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 

 
Участие в дискусии и присъствие         10% 
Групови задачи                                       30% 
Курсова работа                                       65% 
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка. 
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Скала за оценка (100%): минимум 60% - Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - Много 
добър 5 и повече от  87% - Отличен 6. 

 
 
7. КОНСПЕКТ 
 

ДИСЦИПЛИНА "ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА” 
Конспект за провеждане на изпит 

за редовно и задочно обучение в спец. «Икономика и мениджмънт на човешките ресурси» 
Образователно квалификационна степен: МАГИСТЪР 

1. Подборът на персонал като компонент на системата за управление на човешките 
ресурси. Планиране на потребностите от персонал. 

2. Същност и особености на процеса по подбор на персонал Компетентностен подход в 
процеса на подбора. Личност и професионален избор 

3. Етапи на подбора, съставяне на профил на длъжноста. Определяне на изискванията 
към кандидатите  

4. Методи за привличане на подходящи кандидати – стандартни и нестандартни методики. 
5. Селекция по документи. Критерии за оценка на съответствието към вакантна длъжност  
6. Психологическо изследване при професионалния подбор и личностна селекция Методи 

за подбор. Обработка на информацията. 
7. Подбор на мениджъри – психологически аспекти 
8. Преговори между кандидата и предприятието Оценка на кандидатите и вземане на 

решение за назначение  
9. Изисквания към специалиста по подбор на персонал. 
10. Същност и компоненти на системата за оценка на преставянето на персонала. 
11. Компетентностен подход при оценка на служителите.  
12. Методи и инструменти за оценка на ефективността на дейността на служителите. 

Определяне на ключовите за длъжността показатели и измерители на изпълнението. 
13. Провеждане на оценка. Потребностите от атестиране  и оценка на персонала. 

Последици от оценяването 
14. Обучение, развитие и задържане на персонала. 

 
8. ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Богданова, М. Подбор и оценяване на персонала, С., 2013. 
2. Владимирова, К. Управление на човешките ресурси (стратегии, стандарти, политика), С, 

УИ „Стопанство”, 2006. 
3. Дамянов, Ат., Г. Захариева и Здр. Любенов. Управление на човешките ресурси, Велико 

Търново, Фабер, 2012. 
4. Илиев, Й. Управление на човешките ресурси (умението да мотивираме). В. Търново, 

Абагар, 2005. 
5. Каменов, Б. Управление на възнагражденията, С., Сиела, 2011. 
6. Котлър, Ф. и Н. Лий. Корпоративна социална отговорност: Най-доброто за вашата 

компания и за вашата кауза, С., 2011. 
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7. Коцев, Н. и Е. Коцев. Управление на човешките ресурси в организацията. В. Търново, 
Абагар, 2008. 

8. Кънев, П., Христова, В., Пантелеева, И. и З. Иванова. Едно проучване на човешките 
ресурси в големите бизнес организации. Алманах научни изследвания „Изследване на 
фирми, човешки потенциал, региони и висше образование”, т. 17, Свищов, АИ “Ценов”, 
2012. 

9. Лейзиър, Ед. И М. Гибс. Икономика на персонала. С., И „Класика и стил”, 2009. 
10. Миланова, Ад. и П. Найденова. Управление на човешкия капитал във фирмена среда, 

С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2013 . 
11. Нaциoнaлнa клaсификaция нa прoфeсиитe и длъжнoститe НКПД – 2011, 

http://www.mlsp.government.bg/class1/store/listclass.asp 
12. Национална квалификационна рамка на Република България, 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents
/NQF_bg.pdf 

13. Паунов, М. Трудова мотивация. С., Сиела, 2009. 
14. Пенчев, П. Организационно развитие. В. Търново, Абагар, 2008. 
15. Стефанов, Л. Управление на възнагражденията, София консултинг, 2010. 
16. Стефанов, Н. и Д. Керемидчиев. Управление на човешките ресурси. Теоретически и 

практически модели, Персонал Консулт, 2009. 
17. Стойчева, Б. и Ем. Милчева. Индустриални отношения и човешки ресурси, С., Информа 

интелект, 2008. 
18. Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси. Варна, 2005. 
19. Шопов, Д. и кол. Как да управляваме човешките ресурси в предприятието, С., 2013. 
20. Шопов, Д. и М. Атанасова. Управление на човешките ресурси. Част 1 и 2, Тракия-М, С. 

2003. 
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Banfield, P. and R. Kay. Introduction to Human resource management. Oxford university press, 

2008. 
2. Torrington, D., L. Hall, S. Taylor. Human resource management, Pearson Education Limited, 

2008. 
 
 
9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението по дисциплината ще създаде възможност за:  
➢ Усвояване на основни теоретични знания за същността, потребностите и спецификата 

на подбора на персонал в рабзилните организации и за различни професионални 
позиции. 

➢ Работа с конкретни методи за подбор и оценка на персонала.  
➢ Придобиване на практически умения и процедури за анализ на изпълнението, оценка, 

атестиране и развитие на персонала.  


